ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ و

 Mark Jensenﻋﮑﺲ:
اﺳﺘﺎد ﻓﻦ ﻣﺬاﮐﺮه س  – :م
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ،ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
( ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب(Advocacy
روﯾﮑﺮد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﺳﺖ
( ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد (Lobbyingو ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ )Negotiationاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه )
ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻫﺪف را ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺬاﮐﺮه و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ،از آﻧﻬﺎ در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎری
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻧﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮه ،ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص در ﮐﻼس اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص در ﮐﻼس اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
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ﮔﺮوه ﻫﺪف ﮐﺎرﮔﺎه
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزش
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻊ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه
آﻣﻮزش در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه  ،ﻣﺤﺘﻮای آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه از  30ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﯾﺎدآوری اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای
اﺻﻮل ﮐﺎر در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺻﻮل ﮐﺎر در ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺻﻮل ﮐﺎر ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ
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ﻣﺪت ﮐﺎرﮔﺎه
ﮐﺎرﮔﺎه در دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ روز ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﮔﺎه 1-
ﺷﮑﻞ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی راﺣﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  Uﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  40ﻧﻔﺮ ،ﺑﺎ ﻣﯿﺰ
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ دارای ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و واﯾﺖ ﺑﺮد
ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ و اورﻫﺪ ،وﯾﺪﺋﻮ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،واﯾﺖ ﺑﺮد و ﻣﺎژﯾﮏ واﯾﺖ ﺑﻮرد
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ 2-
 ،4ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎه Aﻓﻮﻟﺪر ﯾﺎ ﮐﻼﺳﻮر ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻔﯿﺪ
ﻃﻠﻖ ﺷﻔﺎف و ﻣﺎژﯾﮏ آن ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
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اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ
)Negotiationﻣﺬاﮐﺮه )
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮرت و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه
ﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ- .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺑﺮد ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﻃﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
آن ،ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ از ﺗﻌﺎرض و Softدو ﻧﻮع ﮐﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻧﻮع آرام ))
( ،ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ (Hardﮐﺸﻤﮑﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ درﺻﺪد ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻮع ﻣﺤﮑﻢ
اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺳﺎزد و ﺗﻌﺎرض و ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد را ﻧﺎراﺿﯽ ،ﺧﺴﺘﻪ و ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه
در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﺟﺮات ،ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪCompetitor): .رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪه )
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﻮی دارﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺷﯿﻮه ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪه ،از زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺻﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﻃﺮف ﺑﺮای رﺳﯿﺪن Collaborator):ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪه )
ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺮات ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺧﻮب
دارﯾﺪ ،اﯾﺪه آل اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﻤﮑﺎری و ﺟﺮات ﻫﺮ دو وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﯾﻦ دو وﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه Compromiser):ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ )
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮه اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ Pleaser):راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه )
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ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف آﻣﺎده و راﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻢ ﺟﺮات و ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار Avoider):اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪه )
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﺸﮑﻞ دور ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
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ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد:
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؟ 1.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه در ﮐﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ 2.
ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 3.
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری )ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ( ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﺎم
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارﻫﺎ دارای ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل،
اﻓﺮاد ﺑﺮای آن وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و درﺑﺎره ﻣﻔﺎد آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ
( و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ دارای ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖBody Language.ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ در درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎن ﺑﺪن )
ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮری ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ زﺑﺎن ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮن ﺻﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﮑﻮت در ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﮑﻮت را ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪا ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ .اﯾﻦ روش اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻀﻮری ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﭘﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺤﺚ در آن آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدﺗﺮی وارد ﺷﻮد وﺟﻮد دارد .ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت
ﺣﻀﻮری از ﻣﯿﺰان زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺪف از ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮه
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮه در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻐﺮوراﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ
ﭘﯿﺮوزی.
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻏﺮاق ﮐﺮدن و ﭘﺰ دادن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻻف زدن و ﮔﯿﺞ ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ را
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دارﯾﺪ در ازای آن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎاﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻮرد دادن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه
از ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺳﭙﺲ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد .ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺷﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ” .ﻣﺎ و آﻧﻬﺎ“ از زﺑﺎن ﮐﻠﯽ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﻮ
از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﻮاﻻت ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه واﻗﻌﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﮔﺎم اول ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ ،و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﺣﺪس ﻧﺰﻧﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ او درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت ،اﻫﺪاف و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎاﺣﺘﯿﺎط اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ در
ﻣﺬاﮐﺮه دارد.
اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ وﺟﻬﻪ ﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و آرام آرام ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ روی ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻀﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮ
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ﻣﺬاﮐﺮه را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﻗﻔﻞ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﺸﮑﻨﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه
1 :آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎنﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﯿﺴﺖ؟
2 :ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﺷﺨﺎص را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ.ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ.
3 :ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای دادن اﻣﺘﯿﺎزات آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮد ﺑﺮای دو ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه-ﺷﺮط دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮد
دو ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
دو ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
دو ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از ﻃﻒ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ،ﻧﯿﺎز درک ﺷﺪه و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺸﻮﯾﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺎﻣﻞ  80درﺻﺪ آﻣﺎدﮔﯽ و 20
درﺻﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
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ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺬاﮐﺮه
وﺟﻮد اﻫﺪاف ﻏﯿﺮ واﺿﺢ
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از اﻫﺪاف ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه
ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه
ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ و درک ﻧﺤﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه
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ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه و از ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮی زﯾﺮ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:
1در اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران اﺳﺘﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ آن را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن  Aﻣﯿﺰان ﻣﺮگ ﻣﺎدران در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮای ارﺟﺎع ﻣﻮارد ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ او ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
2اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد  Bدر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﺪه ور ،زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  HIV/AIDSﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﺸﻮری ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮدد ﺑﻮدن رﯾﯿﺲ زﻧﺪان ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺘﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ای درﺑﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی در زﻧﺪان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﺬاﮐﺮه ،در ﮔﺮوه ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه اﺛﺮﺑﺨﺶ
اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ
ﻫﺪﻓﺪار ﺑﻮدن
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻓﺮﺿﯿﺎت و اﺻﻞ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮه
اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن ﻫﺎی وﻗﻔﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز و اﻣﺎﻧﺘﺪاراﻧﻪ
ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و رﻓﺘﺎر ﻓﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻠﻪ ﺑﺪون دادن اﻣﺘﯿﺎزات
دوری از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﭘﺮﺳﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ
ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ذﻫﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﺻﺮار ﻧﮑﺮدن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی درﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف
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ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻓﺮاد از ﻣﺸﮑﻞ 1-
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و اﺿﻄﺮاب در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ،ارزش ﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺬاﮐﺮه
آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ آﻣﺎده ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻗﺪام درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻓﺮاد
در ﺳﻪ ﺣﻮزه درک ،اﺣﺴﺎس و ارﺗﺒﺎط ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬارد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را از ﻧﮕﺎه او ﻣﺸﺎﻫﺪه و Perception):درک )
درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درک ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ درک ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﯾﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ- .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮد ﺗﻮاﻓﻖ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد و ﻃﺮف Emotion):اﺣﺴﺎس )
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ و ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از ﻓﺸﺎر اﯾﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻫﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ دو ﻃﺮف اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮب و ﻣﺎﻫﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﮔﻮش ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد.
ﺑﺪون ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ،ﻣﺬاﮐﺮه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ Communication):ارﺗﺒﺎط )
ﮔﻮش ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺰان درک اﻓﺮاد اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و درﺑﺎره اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از واژه ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎر و ارزش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻖ ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه 2-
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺰء اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد و
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ و دﻻﯾﻞ ﺷﻤﺎ را درک ﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و دﻻﯾﻞ او ﮔﻮش
ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف دارای ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻋﻼﯾﻖ ﻋﻼﯾﻖ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ،رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه دو ﻃﺮف ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻼﯾﻖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻘﯿﺪ اﻣﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺮم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک دو ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف در دو ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻠﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 3-
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻓﻖ ،ﻣﻬﺎرت در ﺧﻠﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت زودﻫﻨﮕﺎم ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ راه ﺣﻞ واﺣﺪ ،ﻓﺮض ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﻧﺘﺨﺎب ”ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ“ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دو ﻃﺮف ،و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺟﺪاﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎ را از ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺖ .ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ و در دﯾﺪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻗﺒﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ راه ﺣﻞ واﺣﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﻠﻖ ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪن از ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ 4-
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺑﺤﺚ را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺳﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ دور ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﺠﺎد ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﻮل روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه :ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در
( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از روﯾﮑﺮدﻫﺎیCollaboratorاز ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪه )
( ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪCompetitor.رﻗﺎﺑﺘﯽ )
ﻣﺬاﮐﺮه را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ،ﻋﻼﯾﻖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮه از دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﻢ ارزش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ درﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رد ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
( ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪP.از آﻣﯿﺰه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ )4
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ را از روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه دور ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ روی ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﺘﺎب زده اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮه زﯾﺎد اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺪﻫﯿﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
.ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ در زﻣﯿﻨﻪ آن رد ﻧﮑﻨﯿﺪ12-
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﯿﺶ ﻧﺮوﯾﺪ.
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ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،درﺑﺎره آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

■

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه :ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در
وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی دﻗﺎﯾﻖ آﺧﺮ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
درﺑﺎره دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﯾﺮادات ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﺧﺮﺗﺎن را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت ﻏﯿﺮ واﺿﺢ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺤﺚ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او ﺑﺎ ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪا از ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم اﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ اﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﺬاﮐﺮه :ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در
ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻌﺪی ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺨﺘﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ،درﮔﯿﺮی را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﺪاﻧﯿﺪ .ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺷﺮوع رواﺑﻂ ﮐﺎری دو
ﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

■
■
■
■
■

ﺧﻄﺎﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه
ﻓﻘﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺬاﮐﺮه
اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ از ﻗﺪرت ﻣﺬاﮐﺮه
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮه

■
■
■
■

ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
دو ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻘﺶ دو ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ آﻧﺎن  15دﻗﯿﻘﻪ
ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
)Lobbyingﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ )
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و
ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،و ﯾﺎ رای دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺿﺮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﺎ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺺ ،اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ ،و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﺪاق ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوه وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮن
 ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ… ﮔﺬاران ،وزرا و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ( ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و

دوﻟﺘﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺠﺎری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ:

1-

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف واﻗﻌﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺮوه ﻫﺪف واﺳﻂ:

2-

اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ:

3-

ﭼﺎﻧﻪ زن ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف و ﭼﺎﻧﻪ زن ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﺷﺎر از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ:
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ …ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻮا و آب ﺳﺎﻟﻢ ،اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻓﺮاوان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺧﻮد ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ:
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪ ای ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ.
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ رﻣﺰ و راز ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف ﺳﺎل ﻫﺎ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ:
ﺗﻼش و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ:
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﻗﻮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﻧﭽﻪ در ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ( ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

■

■

■

■

■

■

■

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﯾﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﻧﯽ زﻧﯽ ﺿﺮورت دارد:
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻧﻪ زن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ Legitimacy):ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ )
ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،دوﻟﺖ ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎد و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﭼﺎﻧﻪ زن ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ Credibility):اﻋﺘﺒﺎر)
از اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪ زن ﻫﺎ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﭼﺎﻧﻪ زن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ Accountability):ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی )
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺑﻪ آن
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت دارﯾﻢ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺑﺮای Power):ﻗﺪرت )
ﯾﮏ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺒﺮﮔﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ دارد ،وﮐﺎﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎ،
و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

■
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ :ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﺟﺎری و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻓﺮاد و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﮑﺎف ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره آن و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

■

■
■
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ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
 :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران وﺟﻮدFramingﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮع ))
دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺑﺤﺚ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،از ﺑﯿﺎن ﮐﺪام ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد و ﮐﺪام ﻣﻄﻠﺐ دارای اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ راﻫﺒﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

■
■

■

ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه و از ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮی زﯾﺮ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:
1ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﻪ را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺟﻠﺴﻪ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم
ﻓﺮاﻫﻤﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎس روزاﻧﻪ
ورزش ﯾﺎ اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اداره ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ﻫﻔﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻤﻊ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺿﻤﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،او را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
2ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ درﮔﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﻃﯽ دﯾﺪاری ﺑﺎ
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن درﺻﺪی از ﺳﻮد ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ،را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻮارد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺮوه ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و اﻃﻼع از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و زﻣﯿﻨﻪ ذﻫﻨﯽ آﻧﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ،ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻠﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﯿﺎم در ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط
ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﺮ روی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ
ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻃﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ
اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران :ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ را درک ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﯽ
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ
زﻣﺎن ﮐﻤﯽ را در ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺑﺘﺪای ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮف زدن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاﻻت ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ادب ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

■
■
■
■

ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ
درﺑﺎره ﮔﺮوه ﻫﺪف ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻘﺶ ﮔﺮوه ﻫﺪف را در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آن ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻨﻪ ای را در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ،ﻫﺪف ،زﻣﺎن و ﻓﺮد ﭼﺎﻧﻪ زن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ.
از ﻣﻘﺪار وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .از وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری
ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ای از ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ را ﭘﺲ از ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﭘﯽ ﮔﯿﺮی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
.12ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺧﻮد را واﺿﺢ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎده ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ 4
دو ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻘﺶ دو ﻃﺮف ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ آﻧﺎن 15
دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ،روﻧﺪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ.

