ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی

 sbu.ac.irﻋﮑﺲ:
ﻓﯿﺮوزه رﻣﻀﺎن زاده
ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدم .ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم  ۲۱ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺷﺮوع
ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮی ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .درﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﮑﺮی و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﺶ داوری ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .
روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎه  ۱ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه رﻓﺘﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﯿﻨﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺮدم و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ۳روزه ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ زﻣﺎن ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده
و اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮم .ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ۲۱ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ
از ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،آﻣﻮزﺷﮕﺮ و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮان اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﯿﺎن آﻧﺎن را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،درﮔﯿﺮ
آﻣﻮزش و ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ واز زﻣﺎن در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺪون ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﻫﯿﭻ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎد ،ﻣﻔﺮح و
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن در آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را آﻣﺎده ﯾﮏ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺿﺮورت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ :
•اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
•زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
•ﺗﻴﻢ ﺗﺎزه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
•ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
•ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻳﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
اﻣﺎ ﯾﺦ ﺷﮑﻦ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻔﺎوت روی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺦ ﺷﮑﻦ ﯾﺎ اﻧﺮژی دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻫﻨﮓ و اﻓﺮاد را در
ﺟﻠﺴﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺦ ﺷﮑﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎرش اﻓﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪ و آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ وﺳﻌﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﺮح ﮐﻨﯿﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮاب ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  .ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ .
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﮐﻼس درس و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎری و ﻣﺸﺎوره ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ از اﻓﺮاد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮد ،ﻧﮑﺘﻪای ﺟﺎﻟﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ” ﻣﻦ دارای
… .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و … ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﭘﺮا ﺷﻮم“ ! در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و اﻧﺮژی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد در ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از روش ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
زﯾﺮ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ:
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻳﻦ ﻳﺦ ﺷﮑﻦ ﺑﺮ روي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ داﺧﻠﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﺮوه و واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﻼف
ﻧﺦ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﮏ ﺳﺮ ﻧﺦ ﮐﻼف را ﺑﻪ ﻳﮑﻲ از اﻋﻀﺎ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ از او ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮده و ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اش را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ او ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻼف را ﺑﻪ ﻳﮑﻲ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺪﻫﺪ .ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﮐﻼف را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮده ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻠﻲ را
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻓﺮاد ﺗﻴﻢ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺦ را ﻣﻲ
ﮐﺸﺪ و دﺳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻳﮏ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ
را ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﺮه اي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮپ را از ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻲ
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻓﺮد ﺧﻮد و ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮپ را ﺑﻪ او دﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻮپ را ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﻲ ﮐﻨﺪ) .در ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ اول ﻫﺮ ﮐﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﻣﻲ داﻧﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻲ ﮐﻨﺪ( .ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻓﺮاد
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮑﺒﺎر ﺗﻮپ را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ -ﺗﻮپ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ردوﺑﺪل
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر را زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﮐﻨﻴﺪ و از ﺗﻴﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ رﮐﻮرد ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺎﻟﺶ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﺎدن ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮ ﺑﻪ
ﻫﻢ .و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺗﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد از ﮐﺎر ،اﻣﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺮس ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻴﻖ  3-4اﻣﻴﺪ ،ﺗﺮس و
ﺗﻮﻗﻊ ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ در روش ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﺮی اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ:
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺧﻮد :از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﺎم ،ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮي از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺧﻮد ،ﻳﮏ ﺟﺰء اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي رﺗﺒﻪ اي و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻓﺮاد در ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺑﻌﺪي ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ :از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮده و ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ از
آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ راي ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﻏﻠﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻳﺦ ﺷﮑﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻓﺮاد از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ :از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دو ﺑﻪ دو ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ .و ﻫﺮﮐﺴﻲ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدا
دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ،ﻓﺮدي را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻳﻞ :از اﻓﺮاد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎده را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ روي آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮد ،از ﺗﮏ ﺗﮏ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ

ﺷﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺣﻞ ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮوه را ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در آﻳﻨﺪه ﮔﺮم ﮐﻨﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﺒﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻳﺎد ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح داﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ  .ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ  ۳آرزوﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ را از درون ﮐﺎﺳﻪ
ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ۰۳دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ دادم ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ آرزوﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ وﺳﻂ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن ﻓﺮد و آرزوﯾﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ  ۳آرزو ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ۳ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻨﻔﺴﯽ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭼﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﮐﺎرﮔﺎه اداﻣﻪ دارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اداﻣﻪ دارد.

