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مقدمه:

امروزه عواملي چون بزرگ شدن سازمانها ،پيچيدگي ساختار و فعاليتهاي آنها ،افزايش متغيرهاي محيطي
تاثيرگذار و ...مديران را ناگزير كرده است .براي انجام بهتر وظايف و اداره موثر سازمان ،از ساير اعضا كمك
بگيرند .بدينمنظور ،مديران معموالً جلساتي را تشكيل ميدهند و با همفكري و تعامل درمورد موضوعهاي
مطرح شده به تبادل اطالعات ميپردازند يا تصميماتي را به صورت گروهي اتخاذ ميكنند .تشكيل جلسات
نه تنها منجر به تبادل اطالعات و اتخاذ تصميمات مطلوب ميشود بلكه تا اندازه زيادي به بهبود ارتباطات و
درك متقابل واحدها از همديگر نيز كمك ميكند .البته موارد مذكور در صورتي صادق است كه جلسات نيز
همانند ساير فعاليتهاي سازماني از مديريت مناسب برخوردار باشد وگرنه تشكيل جلسات نه تنها به بهبود
كارايي و كارآمدي سازمان كمك نخواهدكرد بلكه بهعنوان يك غده سرطاني موجب اتالف منابع و ايجاد
تضادهاي درون سازماني خواهد شد .در مقاله حاضر ابتدا تعريفي از جلسه ارائه ميشود ،سپس انواع جلسه و
اركان جلسه همراه با وظايف آنها تشريح خواهدشد در نهايت ضمن معرفي موانع و مشكالت جلسات،
توصيههايي را نيز براي اثربخشي جلسات ارائه خواهيم كرد
مهارت گفتگو و ارتباط
امروزه روانشناسان راههايي براي زندگي اي به دور از تنش و سرشار از آرامش پيشنهاد مي دهند گر چه مهارتهاي
زندگي عنواني است امروزين ،ولي در آموزه هاي اسالمي ريشه دارد ،و بجاست كه درس زندگي را از زالل وحي
فراگيريم.
سخن ،يك از مواهب بزرگ الهي است كه به آدمي ارزاني شده است ،خداوند سبحان نه تنها استعداد سخن گفتن را
با گويشهاي متنوع در نهاد بشر آفريد بلكه چگونگي و آداب آن را نيز به وي آموخت.
ارتباط ميان فردي ،فرآيندي است كه در آن اطالعات ،مفاهيم و احساسات را با پيامهاي كالمي و غيركالمي با
ديگران در ميان مي گذاريم .اين ارتباطات نماد و نشانه هويت و كمال انسان است.
ارتباطات موثر ،موجب كيفيت روابط و در مقابل ارتباطات غيرموثر مانع شكوفايي و تخريب روابط مي شود كساني
كه پيوندها و روابط اجتماعي استواري ندارند دو تا سه برابر بيشتر در معرض مرگ زودهنگام بوده و مشكالتي از
قبيل بيماريهاي قلبي ،افسردگي ،اضطراب ،خستگي ،نارضايتي شغلي ،فشار رواني و مسايل خانوادگي از پيامدهاي
فقدان ارتباط موثر است.
عوامل برقراری ارتباط گفتاری موثر
1ادب و احترام متقابل  -2مثبت نگري -3اعتماد آفريني -4همگامي 5-رازداري-6اولويتشناسي -7توجه به سطح فهم و نياز مخاطب -8هنر خوب گوش دادن 9-بهره گيري از نشانه هاي غيركالمي -10
شايستگي سخن
 -1ادب و احترام متقابل
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حرمت شكني و بي آزرمي ،حتي در نحوه صدا زدن يا در گونه نگاه كردن حالتي رواني را براي مخاطب پديد مي آورد
كه سخنان گوينده را نمي پذيرد و آتش خشم و تنفر وي را در درون شعله ور مي سازد حفظ حرمت و ادب حتي در
جايي كه طرف مقابل ،پايبندي به آن ندارد ضرورت مي يابد و اين نشان مي دهد كه در مواجهه با افراد منحرف نيز،
گام نخست گفتگويي توأم با احترام است.
گفتگوي بدون رعايت ادب و احترام نه تنها تأثير مثبتي در پي نخواهد داشت بلكه غالب ًا بر مشكالت و تنشها مي
افزايد.
 -2مثبت نگري
منفي نگري گاه به بيماري رواني تبديل مي گردد كه حتي عناصر مثبت را نيز منفي تفسير مي كند كه از ديدگاه
قرآن كريم از ويژگي منافقين است.
 -3اعتماد آفريني
يكي از عوامل مهم ارتباط موثر و نفوذ در مخاطب كسب اعتماد او به گفتار و انگيزه گوينده است .ميان افزايش
عناصر اعتمادآفرين با افزايش پذيرش مخاطب رابطه مستقيمي وجود دارد.
عناصر اعتماد آفرين در روابط گفتاري الف)راستگويي ب)خيرخواهي ج)پرهيز از خودمحوري د)معرفي خود
 -4همگامي
اتخاذ اين شيوه (همگامي) اثر رواني خاصي بر مخاطب مي نهد كه او را از حالت تدافعي جبهه گيرانه خارج مي كند
و وي را به انديشيدن وا مي دارد و ثمره چنين برخوردي دوري از نگرشهاي فردي است و باعث ايجاد حق پذيري
فرد مي گردد.
 -5رازداري
افشاي بي حد و مرز حتي در روابط نزديك هم مي تواند خطرناك باشد.
شيخ اجل سعدي شيرازي در گلستان مي فرمايد :سخن در نهان نبايد گفت كه بر انجمن نشايد گفت
 -6اولويت شناسي
گوينده بايستي موضوعاتي انتخاب كند و به گونه اي مطرح نمايد كه مفيد و متناسب با فضاي گفتگو باشد و بي
تدبيري درا ين كار باعث بروز مشكل خواهد شد براي نمونه سخن از شادي و شعف نزد مصيبت زده و دل شكسته
نابجا و مشكل ساز است.
 -7توجه به سطح فهم و نياز مخاطب
گوينده بايستي با در نظر گرفتن سن  ،پايگاه اجتماعي و سطح خرد و دانش مخاطب طوري سخن گويد كه هم قابل
فهم و دريافتني باشد و هم با ايجاد همسطحي و همساني بين خود و مخاطب و درد سطح او ظاهر شدن موجب
تأثيرگذاري در وي و كسب حمايت و همكاري او گردد.
 -8هنر خوب گوش دادن
بر اساس پاره اي بررسيها به طور متوسط  45درصد از زمان ارتباط  ،صرف شنيدن مي شود .ميان شنيدن و گوش
دادن تفاوت است .شنيدن براي توصيف آن بخش از فرآيندهاي حسي به كار مي رود كه از طريق آن تحريك هاي
شنيداري در سيستم شنوايي دريافت شده و به مغز ارسال مي گردد ولي گوش دادن فعاليت روان شناختي پيچيده
تري است كه درك ،تعبير و تفسير تجربه اي حسي را شامل مي شود ،توجه ا تمام وجود به سخنان گوينده از آداب
گوش دادن است.
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مهارت گوش دادن پويا چند ويژگي دارد:
الف) فرصت سخن گفتن را با سئواالت بازپاسخ براي مخاطب خويش فراهم كرد ب )با نگاه كردن به گوينده و
حركات چشم و ابرو و سر رضايت خود را از صحبت كردن به او نشان دهيم.
ج) با تكه كالمهاي كوتاه مثل بله ،صحيح ،درست ،همين طور است ،جالب بود و  ...او را تشويق و همراهي نماييم.
د) در ميان صحبتهاي گوينده خالصه اي از سخنان او را ارائه كنيم تا مطمئن شود سخنان او را فهميده ايم يا خير؟
 -9بهره گيري از نشانه هاي غيركالمي
بر اساس پاره اي از بررسي ها بيش از نيمي مكالمات رودرروي ما غيركالمي است و زبان اشاره و ايما پيش از آن كه
سخن بگوييم احساسات و نگرشهاي ما را باز مي گويد؛ حالت چهره ،تماس چشمي ،چگونگي صدا زدن و قيافه بدني
هر كدام پ يايم ار تداعي مي كنند و در اين ميان حاالت چهره از نشانه هاي غيركالمي ديگر موثرتر است
 -10شايستگي سخن
معيارهاي سخن شايسته
د)
الف) شنوايي و رسايي ب) سالمت و عفت كالم ج) نرمي و ماليمت در عين قاطعيت و شفافيت
استواري و سنجيدگي
عوامل ضروری در تشکیل جلسات اداری
امروزه تشكيل جلسات مشخصه جدايي ناپذير حيات واقعي سازمانهاست و مديران مجرب و رؤسا و سرپرستان
كارآزموده از تشكيل جلسات براي اطالع رساني ،تصميم گيري ،حل مسئله و ايجاد و گسترش نوعي روابط انساني
گرم و رو در رو  ،استفاده مي كنند.
برگزاري جلسات كه وقت زيادي از سرپرستان و به خصوص رؤسا و مديران را به خود اختصاص مي دهد به عنوان
مكانيزمي است كه با استفاده درست و مؤثر از آن مي توان به كارآيي و بهره وري در كل سازمان كمك نمود.
شما به عنوان سرپرست ،رئيس ،يا مدير چگونه تشكيل جلسه مي دهيد ؟ آيا از جلسات به عنوان ابزار مهم برقراري
ارتباط رو در رو و اطالع رساني استفاده مي كنيد؟ آيا قبل از تشكيل يك جلسه ،لزوم آن و افرادي كه بايد در جلسه
حضور يابند را به دقت بررسي مي كنيد ؟ آيا جلساتي كه تشكيل مي دهيد اثربخشي كافي دارند؟ آيا هيچگاه
احساس كرده ايد كه براي تشكيل جلسات مؤثر به اطالعات و مهارتهاي بيشتري نياز داريد؟ اگر چنين است عوامل
زير كه به همين منظور تدوين گرديده شما را در اين امر ياري خواهد داد.
ضرورت تشكيل جلسه:
*اكثر مديران بر اين باورند كه بايد زمان زيادي را به شركت در نشست هاي مختلف اختصاص دهند و از اين نظر
بسيار تحت فشار هستند.
*اگر هزينه هاي واقعي اين قبيل نشست ها را مورد بررسي دقيق قرار دهيم ،مسلماً كمتر وقت خود را صرف شركت
در جلسات يا برگزاري آنها خواهيم كرد.
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تعریف جلسه ,انواع و اجزای تشکیل دهنده آن:
جلسه چیست؟
يك جلسه كاري عبارت است از گردهمايي عده اي از افراد كه با هدف حل مشكالت يا اخذ تصميمات كاري انجام
شود.
جلسه ممكن است بين دو نفر باشد ،اما معموالً تعداد افراد شركت كننده در جلسات بيش از دو نفر است .به طور
كلي ،جلسه بايد داراي هدف مشخصي باشد.

اگر چه تعاريف به ظاهر متفاوت از جلسه ارائه شده است با اين حال ،اين تعاريف از اركان مشتركي
برخوردارند .جلسه را ميتوان گردهمايي دو نفر يا بيشتر از كساني تعريف كرد كه داراي هدفهاي مشترك
هستند و ارتباطات (شفاهي و يا كتبي) را وسيله اصلي نيل به اين اهداف قرار ميدهند( .هينز )1372 :به
عبارت ديگر ،جلسه گروهي از افراد واحدهاي مختلف سازمان است كه براي انجام وظايف سازماني مشخص
بهطور موقت يا دائم دور هم جمع ميشوند.
بررسی هزینه ها:
بهترين جلسات آنهايي هستند كه فقط با حضور افراد مرتبط با موضوع تشكيل مي شوند و ضمن صرفه جويي در

وقت و هزينه ها ،دانش ايشان براي دست يابي به يك هدف مشخص مورد استفاده بهينه قرار مي گيرد .مشكل
ديگر «هزينه فرصت از دست رفته» است .به عبارت ديگر ،شركت كنندگان با حضور در يك جلسه غيرضروري
فرصت انجام كارهاي ديگري كه ممكن است براي سازمان ارزشمند باشند را از دست مي دهند.
آگاهی از هدف:
همواره بايد از همان ابتدا هدف از برگزاري جلسه دقيقاً براي رييس جلسه و كليه شركت كنندگان روشن شود تا
همگي بتوانند در برگزاري موفقيت آميز مشاركت فعال داشته باشند.
اهداف تشکیل جلسه:
.1انتقال اطالعات يا ارائه توصيه ها و رهنمودهاي كاري؛
.2صدور دستورات؛
.3رسيدگي به گاليه ها و شكايات يا انجام قضاوت؛
.4اتخاذ يا اجراي تصميمات كاري؛
.5دست يابي به ايده هاي نو؛
.6ارائه يك طرح پيشنهادي جهت بررسي و به تصويب رساندن آن.
تنظیم وقت:

زماني كه قرار است به عنوان رييس جلسه يا يكي از شركت كنندگان در جلسه اي حاضر شويم از قبل بايد در مورد
اهداف ويژه جلسه و هدف هاي فردي خود به دقت فكر كنيم.
تأكيد بر اهداف:
اگر رياست جلسه اي را بر عهده داريم ،كار را با خالصه كردن اهداف كلي و جزئي آغاز كنيم تا كليه شركت كنندگان
در طول نشست آنها را به خاطر داشته باشند .
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آماده کردن محل جلسه:
مناسب و مرتب بودن محل برگزاري مي تواند نقش مهمي در خوب برگزار شدن آنها داشته باشد.
هميشه محيط مناسبي را براي نشست هاي خود انتخاب كنيد تا بهتر به نتايج مورد نظر دست يابيد.
جلسات در فضايي خارج از دفتر كار خود برگزار كنيد تا در صورت تمايل بتوانيد به راحتي جلسه را ترك كنيد.
رعایت قوانین:
قبل از تشكيل جلسات رسمي ،قوانين مربوطه را به دقت مطالعه كنيد.
گاهي اوقات قانون صراحتاً به لزوم اعالم زمان تشكيل جلسه با رعايت يك فاصله زماني معين ،رعايت حقوق افراد
شركت كننده در جلسه ،يا نحوه رأي گيري اشاره و تأكيد مي كند.
انواع جلسات
-1جلسات غیر رسمی:
ال اتفاقي يا با برنامه ريزي قبلي (حتي به شكل اطالع دادن شفاهي به
ممكن است اين قبيل جلسات به صورت كام ً
يكديگر) تشكيل شوند.
اين جلسات براي حل و فصل مسائل به شيوه اي ساده و غير رسمي به عمل مي آيند.
-2جلسات طوفان مغزی:
از جلسات غيررسمي طوفان مغزي براي خلق ايده هاي تازه يا بيرون كشيدن سريع نظرات در جهت حل مشكالت
كاري استفاده مي كنند.
اگر تعداد شركت كنندگان در جلسات طوفان مغزي محدود و نگرش و تخصص آنها با يكديگر متفاوت باشد ،نشست
شما با حداكثر كارايي و اثربخشي خواهد شد.
-3جلسات رسمی:
تشكيل هر يك از انواع نشست هاي رسمي آيين نامه مخصوص به خود را دارد.
به موجب قانون ،برگزاري برخي نشست ها از قبيل جلسات عمومي ساليانه ضروري است و حتم ًا بايد از طريق
فراخوان انجام شود.

 -4جلسه حل مساله :عبارت حل مساله براي افراد گوناگون معني مختلفي دارد .مشكل به موقعيتي اطالق
ميشود كه نتوان آن را تغيير داد .مشكل ميتواند شامل ابهام درمورد يكسري مقررات جديد ،نداشتن نام
براي محصول و ...باشد ،آنچه اهميت دارد اين است كه وضعيت موجود بايد تغيير يابد .تا تمايلي به تغيير
نباشد ،مشكل حل نخواهد شد .يك جلسه حل مساله زماني خوب جواب ميدهد كه تمايل به تغيير در
جلسه وجود داشته باشد.
 -5جلسه تصميمگيري :جلسه حل مسائل ،جلسه برخورد با مساله است و الزاماً تصميمگيري نيست .درحالي
كه در يك جلسه تصميمگيري فشار براي تصميمگيري نهايي است .اگر سازمان از ساختار سلسله مراتبي
پيروي ميكند ،جلسه بايد تصميمگيرنده نهايي داشته باشد .قبل از هر جلسه بايد اطمينان حاصل شود كه
همه افراد از نحوه تصميمگيري آگاه هستند و آن را قبول دارند .در برخي از موارد مديران قبل از تشكيل
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چنين جلساتي ،تصميم را خود اتخاذ ميكنند و از افراد به شكل صوري استفاده ميكنند .در چنين مواردي
بهتر است به جاي جلسه تصميمگيري يك جلسه استفاده از اطالعات تشكيل شود و مدير تصميم خود را
بگيرد.
 -6جلسه گزارشدهي و اطالعرساني :درصدي از جلسات اداري مخصوص گزارشدهي و استفاده از اطالعات
است .هدف مديران از برگزاري چنين جلساتي ،برقراري اعتماد و حصول اطمينان از انجام كارهاست .مبادله
اطالعات ،حكم اكسيژن براي هر سازمان اداري است .از طريق مبادله اطالعات است كه كاركنان ميتوانند
مشكل سازمان خود را حل و فصل كنند .يك مدير از راه مبادله اطالعات ،قادر است از تمام دانشها،
اطالعات ،تجربيات و عواطف اعضاي خود به منظور پيشبرد اهداف سازمان استفاده كند .در نتيجه عدم
اطالعرساني ،سوءظن دربين اعضاء سازمان پرورش مييابد و گاهي به حوادث ناهنجار ميانجامد .مبادله
اطالعات عمودي كه از باال به پايين صورت ميگيرد نسبت به مبادله اطالعات افقي كه ميان مقامات
همسطح جاري است از اهميت بيشتري برخوردار است( .ماحوزي)1379 :
 -7جلسه ارزيابي (بازخور) :پويايي جلسات بازخور ،متفاوت از جلسات گزارشدهي است .در چنين جلساتي
افراد زيادي اظهارنظر و پيشنهاد ارائه ميكنند .اينگونه جلسات ارزشمند است چرا كه هريك از افراد فرصت
مشاركت و گوش دادن به نظريات ديگران را دارد .برخالف جلسات گزارشدهي ،جلسات بازخور بايد
سازمانيافته و برنامهريزي شده باشد.
عوامل مؤثر در تعیین نوع جلسه:
با در نظر گرفتن هدف اصلي مي توانيد مناسب ترين نوع جلسه را انتخاب كنيد .جلسات طوفان مغزي براي تبادل
نظر و دريافت پيشنهادات افراد مناسب هستند.
تعیین تعداد شرکت کنندگان:
اگر تعداد شركت كنندگان زياد باشد امكان بهره برداري بيشتر از نظرات و پيشنهادات مختلف فراهم مي شود ،اما
احتمال بروز تفرقه و تشتت آرا نيز افزايش مي يابد؛ از سوي ديگر ،كم بودن تعداد افراد باعث همكاري بهتر آنها با
يكديگر مي شود اما به همان نسبت طيف نظرات و ديدگاه هاي مختلف نيز محدودتر خواهد شد .معموالً تشكيل
جلسات شش تا نه نفره با كارايي بيشتري همراه است.
حفظ مسیر جلسه:
گاه ي اوقات شركت كنندگان با اهدافي متعارض در يك نشست حضور پيدا مي كنند ،و گاه جريان بحث و گفت وگو
از مسير اصلي خود خارج مي شود .توافق در مورد اهداف تشكيل جلسه ،شما را در تحقق بخشيدن به آنها كمك
خواهد كرد.
جلوگیری از بروز مشکل در جلسات:
كليه مطالبي كه قبل از شروع جلسه در بين افراد توزيع كرده ايد را به دقت مطالعه كنيد؛
سازماندهی واداره جلسات
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جلسات را سر وقت شروع و ختم كنيد؛
كامالً مطابق با دستور جلسه پيش برويد؛
اگر شركت كنندگان از موضوع اصلي جلسه منحرف شدند ،بالفاصله به آنها تذكر بدهيد.
اگر رياست جلسه بر عهده شما است ،تا حد امكان افراد را در پرسش و پاسخ مشاركت دهيد؛ همه شركت كنندگان
را به طور كامل در جريان تصميمات اتخاذ شده قرار دهيد.
دعوت از شركت كنندگان:
افرادي كه حضور آنها در جلسه ضرورت دارد نقش تعيين كننده اي در تحقق يا عدم تحقق اهداف مورد نظر خواهند
داشت.
انتخاب شرکت کنندگان:
ال روشن است.
گاهي اوقات هنگام تصميم گيري در مورد شركت كنندگان ضرورت حضور برخي از آنها كام ً
بايد كساني را در نشست ها دعوت كرد كه مهارت آنها در برقراري ارتباط باعث بهره وري بيشتر كار گروهي شود و
دست يابي به اهداف تعيين شده را تسريع كند.
ارزیابی نقش شرکت کنندگان:
پس از تهيه فهرست اوليه اسامي شركت كنندگان،بايستي نقش احتمالي هر يك از آنها در جلسه را به نوبت مشخص
كنيم.
اطالع دادن به شرکت کنندگان:
هماهنگ كردن وقت شركت كنندگان براي حضور در جلسه يكي از دشوارترين كارها در سازمان دهي جلسات است.
ميتوان با ارسال پيام از طريق پست الكترونيك با تماس تلفني زماني را كه مناسب حال همه شركت كنندگان باشد
را پيدا كنيم.
تهیه دستور جلسه:
دستور جلسه اصو ًال فهرستي از موارد و موضوعاتي است كه قرار است در طول جلسه مطرح شوند و مورد و بحث و
بررسي قرار گيرند .دستور جلسه بايد كوتاه ،ساده ،واضح و روشن باشد.
تنظیم دستور جلسه:
دستور جلسه بايد با مقدمات مرسوم مانند انتصاب رييس جلسه و عذرخواهي از طرف افراد غايب آغاز شود.
توزیع دستور جلسه:
پس از تهيه پيش نويس دستور جلسه ،بايد آن را براي ساير شركت كنندگان بفرستيم تا ضمن اعالم نظر و ارائه
موارد پيشنهادي ،موافقت خود را اعالم كنند.
تعیین محل جلسه:
در انتخاب محل جلسه تنها مسئله راحتي مطرح نيست :مكان بايد از نظر شركت كنندگان نيز مناسب باشد.
بايستي از قبل هزينه سفر شركت كنندگان كه قرار است از راه هاي دور در جلسه شركت كنند را در نظر بگيريم.
بايد محل برگزاري جلسات با اهداف آن سازگاي داشته باشد .به عنوان مثال ،تشكيل يك جلسه رسمي در فضاي باز
و آشفته ي اداري نيز مناسب نيست.
ارزیابی محیط:
در تمامي جلسات سعي كنم حاضرين راحت باشند تا تمركز خود را از دست ندهند .بايستي سر و صداي بيرون را به
حداقل ممكن رسانيده و دما و تهويه هوا را در حد مطلوب نگه داريم.
سازماندهی واداره جلسات
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هنگام بررسي محل تشكيل جلسه موارد زير را پيش بيني و از بروز آنها جلوگيري كنيم:
اگرتعداد شرك ت كنندگان بيش از حد انتظار باشد ،فضاي كافي نخواهيم داشت.
اگر تعداد شركت كنندگان بسيار كمتر از حد انتظار باشد ،فضاي نسبتاً بزرگي خالي مي ماند.
ممكن است به دليل درست كار نكردن تهويه مطبوع ،هواي محل مناسب نباشد.
اگر كليدها و پريزهاي اتاق از كنترل و نام گذاري نشده باشند ،ممكن است با اشكاالت فني موجه شويم.
ممكن است مجاري ارائه دهنده خدمات در محل تشكيل جلسه آن وجود نداشته باشد.
محل نشستن شرکت کنندگان:
از قبل در مورد محل نشستن افراد تصميم بگيريد.
جلسه تك به تك:
در جلسات تك به تك (دو نفره) محل نشستن طرفين عامل تعيين كننده جو جلسه است.
به طور كلي ،سه روش براي چيدن صندلي ها در جلسات تك به تك وجود دارد:
.1حمايتي،
.2مشاركتي،
.3رو در رو.
محل نشستن گروه ها:
بايد محل نشستن افراد را به سه طريق مشخص كنيم.
.1ميز چهارگوش يا ميزگرد.
.2سلسله مراتبي.
.3رديف هاي پشت سر هم و روبه روي رييس جلسه.
مطرح كردن نقطه نظرات:
بايستي جاي نشستن مخاطبان را طوري در نظر بگيريم كه در جهت تقويت و تأمين هدف ما باشد.
مشاركت فعال:
با مطالعه دستور جلسه و صورت جلسه هاي قبلي مي توانيم اهداف جلسه را مشخص كرده و بر آنها متمركز شويم.
جمع آوری اطالعات:
قبل از شروع جلسه يك سري تحقيقات اوليه و كامل در مورد موضوع مورد بحث انجام دهيم تا مشاركت ما در جلسه
آگاهانه تر و گفته هايمان مؤثق تر باشد.
تشخیص مخالفت ها:
اگرفكر مي كنيم نقطه نظراتمان با مخالفت شديد افراد مواجه خواهد شد ،بايستي مخالفان خود را شناسايي و قبل از
تشخيص جلسه به نحوي با آنها مصاحبه كنيم.
وضعيت ظاهر و شيوه سخن گفتن:
وضعيت ظاهر و طرز صحبت كردن ما ضامن انتقال صحيح پيام به ديگران است.
بايد با اعتماد به نفس كامل و واضح صحبت كنيم.
تناسب نقش و وضعيت ظاهر:
داشتن ظاهري «حرفه اي» موجب مي شود كه مخاطبان هنگام شنيدن صحبت هايتمان احترام بيشتري براي ما
قائل شوند.
سازماندهی واداره جلسات
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گوش دادن به صحبت ديگران:
درست گوش كردن در نشست ها به اندازه درست صحبت كردن (و گاه بيش از آن) اهميت دارد .بايد معاني مستتر
در پس كلمات و عبارات را دريابيم.
دقت در گوش دادن:
خود را به حرف هاي فردي كه با ما صحبت ميكند عالقه مند نشان دهيم.
وقتي يكي از شركت كنندگان مشغول مطرح كردن نظراتش است حرف وي را قطع نكنيم و بگذاريم با خيالي آسوده
و بدون استرس به صحبت خود ادامه دهد.
احترام به ديگران:
همي شه با احترام به صحبت هاي افراد گوش دهيم .انجام اين كار به نفع شما خواهد بود چرا كه وقتي نوبت شما شد
سايرين نيز به همين ترتيب به شما احترام خواهند گذاشت.
تن گفتار:
به عنوان شنونده بايد مراقب عالئم ناخودآگاه خود باشيم.
درك نقش رییس جلسه:
رييس جلسه كسي است كه مسئوليت اداره يك نشست را بر عهده دارد .اين فرد اختيار تعيين مقررات برگزاري
نشست را دارد و مسئول به اجرا در آوردن قوانين حاكم بر جريان مذاكرات ،حفظ نظم ،و برگزاري موفقيت آميز
جلسه است.
رييس جلسه ايده ال بايد از طيف وسيعي از مهارت برخوردار باشد:
قاطعيت در استفاده از زمان جلسه و حل و فصل مشكالت؛
توانايي خالصه كردن مذاكرات به شكلي مفيد و قابل فهم؛
انعطاف پذيري به هنگام برخورد با سبك و لحن متفاوت افراد؛
پذيرايي نظرات افراد بودن و گوش دادن به صحبت آنها؛
رعايت عدالت در دادن فرصت اظهار نظر به همه شركت كنندگان و توجه يكسان به آنها.
ریاست جلسات غیر رسمی:
در آن دسته از نشست هاي غير رسمي كه داراي رييس جلسه هستند ،انتخاب فرد مورد نظر معموالً از طريق رأي
گيري يا با توجه ب ه نظر ترتيب دهندگان نشست انجام مي شود .در اين قبيل جلسات ،حفظ نظم و فراهم آوردن
فرصت اظهار نظر براي كليه شركت كنندگان ،مهمترين مسئوليت رييس جلسه است.
ریاست جلسات رسمی:
يكي از مسئوليت هاي اصلي رييس جلسه ،حصول اطمينان از تشكيل و برگزاري جلسه به شكل صحيح است .به
عبارت ديگر ،رييس جلسه بايد از به حد نصاب رسيدن تعداد افراد حاضر مطمئن شود و شرايطي ايجادكند كه ضمن
رعايت ترتيب در رسيدگي به مفاد دستور جلسه ،زمان كافي به بحث و بررسي كليه موارد اختصاص يابد.
به عنوان رييس جلسه الزم است :
از قبل در مورد كليه افرادي كه قرار است در جلسه حضور يابند كسب اطالع كنيد و با آنها آشنا شويم.
جانب عدالت را رعايت كنيم تا كليه گروه هاي ذي نفع فرصت بيان نقطه نظرات خود را داشته باشند و از به بن
بست رسيدن جلسه جلوگيري شود.
بايد از مهارت هاي فردي خود در زمينه شناخت تيپ هاي مختلف شخصيتي و سازگار شدن با آنها استفاده كنيم.
سازماندهی واداره جلسات
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تنظیم وقت جلسه:
تنظيم دقيق وقت يكي از وظايف اصلي رييس جلسه است تا هر يك از افرادي كه قرار است صحبت كنند وقت كافي
داشته باشند..
بهتر است زمان برگزاري جلسه را قبل از وقت ناهار در نظر بگيريم .در آن صورت احتمال اين كه جلسه به موقع
خاتمه يابد بيشتر خواهد بود!
شروع به موقع:
بايستي هميشه جلسه را رأس زمان مقرر شروع كنيم .اگر رياست جلسه بر عهده ما مي باشد ،بايداندكي قبل از زمان
شروع در محل جلسه حاضر شويم.
خواندن عالئم منفي:
عالئم غير كالمي از جمله كسالت و بي حوصلگي و نشستن بسته مانع برقراري ارتباط و احتماالً نشان دهنده بي
عالقگي به موضوع بحث است.
خواندن عالئم مثبت:
عالئمي وجود دارند كه بدون شك نشان دهنده عالقه مندي فرد و رضايت وي از روند پيشرفت جلسه هستند.
كاربرد آيين نامه هاي قانوني:
با كمك آيين نامه هاي قانوني مي توان جلسه را كنترل كرد و در عين حال به موضوع بحث جهت داد .اين آيين نامه
ها نشان دهنده آن دسته از اختيارات قانوني هستند كه به واسطه قوانين و مقررات حاكم بر نحوه تشكيل جلسات در
اختيار رييس جلسه قرار دارند.
ختم جلسه:
رييس جلسه بايد پايان نشست را پس از بحث و بررسي كليه موارد توافق در خصوص اقدامات الزم اعالم كند.
مدیریت بعد از جلسات
1ارسال صورتجلسه و مصوبات2پيگيري قاطع ولي محترمانه مصوبات3بكارگيري سياست تشويق و تنبيه4پيگيري در ابتداي جلسه بعدمدیریت سخنرانی
كليات
1.اگر از ايستادن در مقابل جمع و ايراد سخنراني ترس داريد ،آگاه باشيد كه در اين ترس تنها نيستيد و اين ترس
براي افراد بسيار زيادي وجود دارد .
2.خود را در حال ايراد سخنراني مؤثر و قوي تصور كنيد.
3.در حال سخنراني بهترين حالت جسمي و روحي را داشته باشيد.
4.قبل از شروع صحبت ،چند نفس عميق بكشيد.
5.در مورد مقدمه سخت كار كنيد.
6.با شنوندگان ارتباط چشمي برقرار كنيد.
سازماندهی واداره جلسات

11

7.از وسايل كمك آموزشي استفاده كنيد.
8.در آنچه مي گوييد صادق باشيد.
9.موضوع سخنراني بايد براي مخاطبان ،جذاب و مفيد باشد.
تجزیه و تحلیل شنونده
در تجزيه و تحليل شنوندگان و صحبت كردني كه مناسب حال آنها باشد  ،موارد ذيل بايد مورد توجه قرار گيرند:
(1سن مخاطبان.
(2جنسيت مخاطبان.
(3مذهب مخاطبان.
(4تعلق گروهي مخاطبان.
(5قوم و نژاد و آداب و رسوم مخاطبان.
(6سطح معلومات مخاطبان.
(7نگرش مخاطبان نسبت به سخنران.
(8توقع مخاطبان بر اساس موقعيت.
نكته :
با عنايت به موارد فوق¬الذكر -با هر روشي كه امكان دارد -بايستي قبل از سخنراني اطالعات الزم را در مورد
مخاطبان خود به دست آوريد.
جمع آوری مطالب برای سخنرانی
به اندازه كافي مطالعه كرده و يادداشت برداري كنيد .
از نظر وتجربه افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع سخنراني استفاده كنيد.
از كتابخانه ها و منابع موثق اينترنت كمك بگيريد.
براي انجام يك سخنراني خوب بايستي موارد زير را نيز براي استفاده در سخنراني جمع آوري كنيد.
 -1مثال ها و مصاديق.
 -2آمار و ارقام (صحيح و دقيق
 -3نظر دانشمندان و متخصصان .
نكته :
هر قدر موضوع سخنراني مربوط به مسايلي باشد كه در مورد آن تجربه و معلومات قبلي داريد ،به همان ميزان تسلط
شما بيشتر شده و سخنراني بهتري ايراد خواهيد كرد.
سازماندهی متن سخنرانی
سازماندهي كردن متن سخنراني مهم است زيرا شنوندگان توقع دارند مطالب به هم مربوط باشند .آنها در برابر
سخنراناني كه از موضوعي به موضوع ديگر مي پرند ،صبر كمي دارند.
اين را در ذهن داشته باشيد كه شنوندگان (بر خالف خوانندگان) اگر در فهم مطالب گوينده دچار مشكل شوند،
نمي توانند به صفحه قبل برگردند.
نكته هاي اصلي را به دقت انتخاب كنيد و به نحو راهبردي منظم و مرتب كنيد.
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ميزان وقت اختصاص داده شده به نكته هاي اصلي را متعادل كنيد .
در خصوص ترتيب بيان مطالب به دقت تصميم گيري كنيد.
عناوين قسمت هاي مختلف سخنراني (مقدمه – متن – نتيجه گيري) را به تفكيك و به گونه اي بايد روي كاغذ
آورد كه هنگام سخنراني به راحتي قابل استفاده باشد.
يادداشت ها بايد خوانا باشد .
در اثناء سخنراني الزم است براي اداي برخي مطالب حالت هايي براي خود داشته باشيد(مانند بلند شدن ،آهسته
گفتن ،تأكيد كردن و  )...براي فراموش نكردن اين مطلب در حين سخنراني ،مي توان از قبل با عاليم و يا نوشتن
كلمه هاي فوق در كنار مطالب مورد نظر ،مشكل را حل كرد.

شروع و خاتمه سخنرانی
 -1شروع ها هميشه مهم هستند .شروعي ضعيف ممكن است شنوندگان را گيج يا دلزده كند و سخنران هرگز
نتواند آنها را تحت پوشش بگيرد.
-2مقدمه را طوالني نكنيد.
-3مقدمه خود را بارها تمرين كنيد تا بدون مراجعه به يادداشت بتوانيد...
 -4اكثر افراد ،شنوندگان ضعيفي هستند .بهتر است در مقدمه اجما ًال مشخص كنيد كه در طول سخنراني چه
خواهيد گفت.
-5در شروع سخنراني توجه و عالقه شنوندگان را جلب كنيد.
•موضوع را به مخاطب ارتباط دهيد.
•اهميت موضوع سخنراني را به مخاطبان تفهيم نماييد.
•احساسات عاطفي و كنجكاوي مخاطبان را تحريك نماييد.
•با پرسيدن يك يا چند سؤال ،ذهن مخاطبان را درگير موضوع كنيد.
(6موضوع سخنراني خود را به وضوح بيان كنيد .در غير اين صورت مخاطبان شما گيج مي شوند و همين كه آنها
گيج شوند ،شما براي جذب آنان به سخنراني شانس كمتري خواهيد داشت.

( 7از آنجا كه اظهارنظر نهايي شما و نتيجه گيري از بحث به احتمال زياد مدت زيادتري در ذهن مخاطبان مي ماند،
لذا بايد نتيجه گيري را با همان دقتي كه مقدمه را تهيه كرديد ،با مهارت و استادي انجام دهيد.
و نهايت ًا سخنراني خود را مي توانيد به يكي از شكل هاي زير خاتمه دهيد:
(1بيان خالصه مطالب ارائه شده و نكته هاي اصلي آن.
(2تمام كردن سخنراني با يك نقل قول.
(3استفاده از يك عبارت برجسته و مهيج كه خود ساخته ايد.
(4اشاره مجدد به مقدمه بحثتان.
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البته تلفيقي از روش هاي فوق نيز مي تواند خاتمه خوبي باشد.
کاربرد زبان
زبان نقش مهمي در سخنراني دارد .آشنايي يك سخنران با انواع واژه ها و معاني آنها و اينكه در هر مورد از چه واژه
هايي استفاده شود ،اهميت فراواني دارد.
-1انتخاب واژه ها و كلمات بايد با فرهنگ و سطح سواد و  ...مخاطبان متناسب باشد.
-2تا وقتي معني واژه اي را نمي دانيد ،آن را در سخنراني به كار نبريد.
-3از به كار بردن چند كلمه مترادف و هم معني به دنبال هم خودداري كنيد.
 -4براي وصل كردن بخش هاي مختلف سخنراني از تكيه كالم و عبارات تكراري استفاده نكنيد.
-5براي تأثيرگذاري بيشتر سخنراني از تشبيه و استعاره و نيز كلماتي استفاده كنيد كه براي شنونده تصوير ذهني
ايجاد كند.
به طور كل رعايت ادب و نزاكت در طول سخنراني را فراموش نكنيد.
تقويت اعتبار سخنراني
موارد زيادي بر اعتبار سخنران تأثير مي گذارد از جمله:
صالحيت ،مهارت و دانش سخنران
شخصيت سخنران
جذابيت فيزيكي و جسماني سخنران
اعتبار اجتماعي و شهرت سخنران
پیام های کوتاه به مدیران برای هدایت سازمان ها
1مديريت ،هدايت و به كارگيري نيروها و امكانات است ،نه وارد امور اجرايي و جزئي شدن.2تفكر ،تعقل ،نوآوري و خالقيت داشته باشيد. 3ماهي يك بار با مديران تابعه خود تشكيل جلسه بدهيد ،عملكردشان را بررسي و مصوبات قبلي را پيگيري كنيدو سياست ها و جهت گيري هاي آينده را با هم ترسيم كنيد.
مديريت زمان
1كمبود وقت بيشتر به خودتان برمي گردد ،تقصير ديگران و چيزهاي ديگر نيندازيد. 2به عقيده متخصصان ،در مقابل هر دقيقه وقتي كه صرف برنامه ريزي مي كنيد ،معادل ده دقيقه وقت در حينانجام كار صرفه جويي مي كنيد.
3پايبندي به جدول زمان بندي كارها بسيار خوب است ،اما خيلي هم خشك و سرسخت نباشيد ،انعطاف¬پذيرباشيد و به برخي مصلحت ها و اولويت هاي پيش آمده ترتيب اثر بدهيد.
فعاليت يا محصول سازمان
1هرگز به وضع موجود قانع نباشيد ،دنبال پيشرفت ،ترقي و محصوالت و فعاليت بيشتر وبهتري باشيد.
2منافع بيشتر را در افزايش كيفيت محصول يا فعاليت سازمانتان بجوييد.3خدمات پس از فروش خود را بهبود ببخشيد.مشتريان ،مخاطبين و مراجعين
سازماندهی واداره جلسات
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1براي تمايالت و ساليق مخاطبين و مشتريان سازمان خود ارزش قائل شويد.2رضايت مشتريان و مخاطبين خود را اندازه گيري كنيد.3باور كنيد كه پرخاش و تهاجم به ديگران ،شما را به خواسته هايتان نمي رساند.رفتار با مافوق
1اگر كاري به شما واگذار مي شود كه خارج از توان شماست ،با شهامت نپذيريد.2در برابر مافوق خود احساس ذلت و حقارت نكنيد.3به خاطر رضايت مافوق خود ،موجبات نارضايتي مردم يا خشم خداوند را فراهم نكنيد.رفتار با كاركنان و مديران تابعه
1با كاركنان و مديران تابعه خود مهربان و خوش اخالق باشيد.2به كاركنان خود نگاه ابزاري نداشته باشيد ،آنها انسان هستند.3براي گره گشايي از مشكالت كاركنانتان ،به آنها مساعده ،وام و يا پول قرض بدهيد.امور شخصي و اخالقي
1رياست طلب نباشيد ،چرا كه آخرش هالكت است.2حدس و گمان را كنار بگذاريد ،آگاهانه تصميم گيري كنيد.3هر روز لحظاتي را با خود خلوت كرده و در محيطي آرام و بدون مزاحمت تفكر كنيد.خانواده
1بين كار و زندگي شخصي توازن برقرار كنيد.2براي خانواده خود وقت بگذاريد.دادن پول زياد و در اختيار گذاشتن اتومبيل ،نيازهاي آنان را تأمين نمي كند.
3گاهي در امور خانه به همسرتان كمك كنيد .به ويژه كارهايي كه معمو ًال جزء وظايفخانم ها مي باشد.
اصول حاکم بر اداره جلسات meeting ...
كليد موفقيت رهبران تحول گرا در توانمند كردن ديگران است رهبران تحول گرا آنهايي هستند كه كاركنان عادي
را به سطوح باالي باالي عملكرد ارتقا مي دهند نقش مديريت برتر مانند يك كاتاليزور است خودش مستقيما در
واكنش شركت ندار بلكه باعث تركيب مواد با يكديگر ميشود رهبر تحول گرا نيز كاري ميكند كه كاركنان به نحوي
بهتر با يكديگر همكاري كنند.
اصول حاكم بر اداره جلسات
اصل اول :تعيين هدف از برگزاري جلسه.
اصل دوم :عناوين دستور جلسه
اصل سوم :زمان برگزاري را با عبارتهاي زير اعالم كنيد:
اصل چهارم :مدت زمان برگزاري جلسه را متناسب با عناوين آن و زمان الزم براي بررسي و تصميم گيري و اخذ
نتيجه تعيين كنيد.
مدت جلسه = مدت زمان بررسي  +تصميم گيري و اخذ نتيجه متناسب با موضوع تعين شده!
نكته :جلسه را دقيقا طبق جدول زمانبندي اجرا و مديريت كنيد.
سازماندهی واداره جلسات
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اصل پنجم :اطالعات مورد نياز براي حضور فعال شركت كنندگان رو قبال به آنان اعالم كنيد.
نكته :اعالم موضوعات و زمان برگزاري جلسه بايد به گونه اي باشد كه مدعوين بتوانند درباره آنها بيانديشندو مطالب
خويش را آماده ارائه كنند.
اصل ششم :اسامي شركت كنندگان و ارتباط آنها با دستور جلسه را مشخص كنيد.
به عبارت ديگر الزم است مدعوين از تبادل اطالعات در جلسه و سخنرانان و مطالب آنها آگاهي يابند.
اصل هفتم:خود و يا فردي ذي صالح را براي اعالم اطالعات مورد نياز براي طرح موضوع در ابتداي جلسه آماده كنيد.
نكته : 1توانايي ايجاد ارتباط با ديگران مهمتريم مهارت شما ميباشد .شايد بتان گفت بجسته ترين كاري كه انجام
ميدهيد حل مسائل و تصميم گيري ميباشد.چه به تنهايي و چه به كمك ديگران!
نكته :2در آغاز جلسه اين پرسش را مطرح كنيد " .مساله دقيقا چيست؟" واضح بودن مساله يا موضوع  %50راه حل
است .مساله بايد براي تمامي شركت كنندگان در جلسه كامال روشن باشد تا تك تك افراد بتوانند د رحل آن
مشاركت داشته باشند.
اصل هشتم :وفاداري خود و ديگران به دستور جلسه و پرهيز از حاشيه ها را در دستور كار خود و ديگران قرار دهيد.
اصل نهم :مسير حركت جلسه را طبق دستور جلسه هدايت و كنترل كنيد.
نكته :هنگام بحث در مورد مساله يا موضوع از به حاشيه رفتن مباحث جلوگيري كنيدو همواره به آينده فكر كنيد و
از شركت كنندگان بپرسيد كه" از اين به بعد چه بايد كرد؟" و چه انتخابهايي براي آينده داريم؟ بسياري از جلسات
كه براي حل مشكالت تشكيل ميشوند  ،مديريت جلسه طوري است كه كه سرانجام به تمركز اعضا روي وقايع
گذشته منجر ميشود و اين كه چه كسي مقصر است! د رجلسات بررسي مشكالت سازمان ،يك مدير كار آمد روي
اين موضوع تمركز ميكند كه افراد و سازمان به چه سمتي حركت ميكند و در آينده چه اتفاقاتي روي خواهد داد.
گذشته از كنترل ما خارج است و آينده تنها طرف معامله است كه ميشود براي آن برنامه ريزي كرد و روي آن
كنترل داشت.
اصل دهم :به ديگران فرصت ابراز نظر بدهيد.
نكته :1در حل مسائل صحبت كردن درباره راه حل به جاي حرف زدن درباره مساله نكته اساسي است .اين وظيفه
شماست كه توجه حاضرين در جلسه را به سمت راه حلهاي ممكن معطوف كنيد و نگذاريد بحث فقط به آنچه كه
اتفاق افتاده محدود شود.
نكته : 2گقتگو درباره راه حل ماهيتا ثبت ،پويا و خالقيت بر انگيز است .در حالي كه بحث صرف درباره مشكل دلسر
كننده است و خالقيت را محدود مي كند .وقتي گفتگو فقط روي مشكل متمركز ميشود،هركس فقط به دفاع از خود
فكر ميكند و اين كه چگونه ميتواند خود را تبرئه كند .در چنين وضعيتي افراد نميتوانند به راه حل فكر كنند.
اصل يازدهم :شركت كنندگاني را كه به همه چيز معترض هستند و با مطرح نمودن موضوعات بيهوده حق ابراز نظر
ديگران را از بين ميبرند ،كامال كنترل نماييد.
مدیریت اثربخش جلسات ادارات  ،شرکتها و مدارس ...
امروزه عواملي چون بزرگ شدن سازمانها ،پيچيدگي ساختار و فعاليتهاي آنها ،افزايش متغيرهاي محيطي تاثيرگذار
و ...مديران را ناگزير كرده است .براي انجام بهتر وظايف و اداره موثر سازمان ،از ساير اعضا كمك بگيرند.
بدينمنظور ،مديران معموالً جلساتي را تشكيل ميدهند و با همفكري و تعامل درمورد موضوعهاي مطرح شده به
تبادل اطالعات ميپردازند يا تصميماتي را به صورت گروهي اتخاذ ميكنند .تشكيل جلسات نه تنها منجر به تبادل
سازماندهی واداره جلسات
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اطالعات و اتخاذ تصميمات مطلوب ميشود بلكه تا اندازه زيادي به بهبود ارتباطات و درك متقابل واحدها از همديگر
نيز كمك ميكند .البته موارد مذكور درصورتي صادق است كه جلسات نيز همانند ساير فعاليتهاي سازماني از
مديريت مناسب برخوردار باشد وگرنه تشكيل جلسات نه تنها به بهبود كارايي و كارآمدي سازمان كمك نخواهدكرد
بلكه بهعنوان يك غده سرطاني موجب اتالف منابع و ايجاد تضادهاي درون سازماني خواهدشد .در مقاله حاضر ابتدا
تعريفي از جلسه ارائه ميشود ،سپس انواع جلسه و اركان جلسه همراه با وظايف آنها تشريح خواهدشد در نهايت
ضمن معرفي موانع و مشكالت جلسات ،توصيههايي را نيز براي اثربخشي جلسات ارائه خواهيم كرد.
ارکان جلسه و وظایف آنها
در رويكرد سنتي اداره جلسه ،اركان جلسه را به سه دسته رئيس ،دبير و عضو جلسه طبقهبندي ميكنند ولي در
رويكرد تعاملي كه يك روش جديد در اداره جلسات محسوب ميشود ،به منظور اجتناب از اثر نامطلوب رئيس در
جلسه ،ركن چهارم به عنوان مجري جلسه اضافه شده است .بنابراين ،اركان جلسه عبارتند از مجري ،دبير ،رئيس و
عضو جلسه كه همگي در يك سيستم خود تصحيحي در جلسه ايجاد تعادل ميكنند( .دويل ،استراوس)1375 :
مجری جلسه
مجري عضوي است بيطرف كه درنظريات جلسه مشاركت نكرده و در ارزيابي آنها نقش ندارد بلكه نقش او فقط
كمك به گروه در متمركزساختن انرژيها در زمينه وظايف ،جلوگيري از برخورد شخصي در گروه و ايجاد فرصت
مشاركت براي كليه افراد است.
دبير جلسه:
دبير فردي بيطرف و غيرارزيابيكننده است .وظيفه وي نوشتن نقطهنظرات اساسي افراد در خالل جلسه است دبير
عين جمالت افراد را يادداشت ميكند.
البته هدف اين نيست كه همه مطالب كلمه به كلمه گزارش شود .فعاليت دبير نبايد موجب كندي سرعت جلسه
شود اين گزارش را حافظه گروهي ميگوييم و بهعنوان گزارش موردقبولي از آنچه واقعاً اتفاق افتاده تلقي ميشود.
اعضای جلسه:
اعضاي جلسه مشاركتكننده فعال در جلسه هستند مسئوليت اعضاي جلسه اين است كه بگذارند دبير و مجري
نقش بيطرف خود را ايفا كنند و اعضاي جلسه بايد مراقب باشند كه نظرات افراد بهطور صحيح گزارش شود اعضاي
گروه عالوه بر اينكه انرژي خود را صرف وظيفه خود ميكنند ،مراقب هستند كه مجري امكان مشاركت همه را در
بحث فراهم كند.
رئیس جلسه:
در روش سنتي ،رئيس جلسه همزمان ادارهكننده جلسه نيز محسوب ميشود ولي در روش تعاملي ،رئيس ،جلسه را
اداره نميكند بلكه عضو فعال آن است رئيس تمام تصميمات نهايي را ميگيرد درصورتي كه پيشرفت جلسه
رضايتبخش نباشد ،ميتواند محدوديتهايي وضع كند و درمورد نقطهنظرات خود بهطور فعال بحث كند رئيس
ميتواند اعضاي گروه را به قبول وظايف ترغيب سازد و يا ترتيب جلسه ديگر و با گروه ديگر را بدهد و يا با رسانهها
در تماس باشد.
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جلسات يكي از پيچيدهترين فعاليتهايي است كه انجام ميپذيرد .موفقيت و شكست آنها درگرو تجزيهوتحليل آنچه
انجام شده و انجام نشده است.
موانعومشکالت جلسهرادر 6عنوانطبقهبندیمیکنند:
 1توجه اعضاي جلسه به موضوعهاي مختلف در يك زمان :جلسه تركيبي از افراد متعدد است و هر فرد دارايعالئق ،مشكالت و اولويتهاي خاص خود است .بنابراين طبيعي است كه به هنگام جلسه ،ذهن هريك از حضار به
مورد خاصي معطوف شود .يكي از مهمترين موانع جلسات ،همين موضوع است.
 2مغشوش شدن موضوع جلسه با فرايند آن :براي رسيدن به يك مركز توجه مشترك ،گروه بايد برروي آنچه كهبايد در جلسه بحث شود و همچنين چگونگي اين بحث به توافق برسند .تمايز بين محتوي (مشكل ،عنوان يا
صورتجلسه) و فرايند (روش ،متد) دشوار ،اما حياتي است و عدم توجه به آن يكي از علل عدم موفقيت جلسات است.
 3برخورد شخصي و مشكل تراكم گفتگو در جلسه :اغلب افراد تمايل دارند به سرعت به جريان گفتگوي جلسهواردشده و نقطهنظرات خود را مطرح كنند .اين موضوع منجر به بروز مشكل تراكم گفتگو در جلسات ميشود كه
خود منجربه منحرف شدن جلسه از هدف اصلي خود ميگردد .براي حل اين مشكل ،الزم است كه فردي جريان
متعادلي از مكالمه را برقرار كرده و افراد را از برخوردهاي شخصي با يكديگر برحذر دارد.
-4روشن نبودن نقشها و مسئوليتها :يكي از مهمترين موانع جلسات موثر ،روشن نبودن مسئوليتها و نقشهاي افراد
شركتكننده در جلسه است .تنها راهحل اين موضوع تعريف دقيق نقش و مسئوليت هريك از حضار جلسه ،قبل از
تشكيل آن است.
-5سوءاستفاده از قدرت توسط رئيس جلسه :وقتي مدير در موضوع جلسهاي ذينفع است ،تقريباً غيرممكن است آن
را بدون مداخله و دستكاري اداره كند .حتي اگر مدير نخواهد گروه را تحت تاثير خود قرار دهد با اشارات غيركالمي
از افرادي حمايت ميكند كه از عقايد او دفاع ميكنند.
تجربه نشان داده است كه مديراني كه جلسات را خود اداره ميكنند ،تمايل دارند كه فعالترين فرد جلسه باشند و
تقريباً  %60از وقت جلسه را به خود اختصاص ميدهند .به همين علت مشاركت افراد در جلسه پايين ميآيد.
بنابراين ،در بيشتر جلسات سازمانهاي سلسله مراتبي كه با روش سنتي اداره ميشوند .مدير با بيشترين اختيار و
قدرت تصميمگيري معموالً رئيس جلسه است كه نقشهاي متعددي را در يك لحظه ايفا ميكند .مثل مسابقهاي كه
يك فرد هم داور و هم كاپيتان تيم است.
راهحل اين مشكل جداكردن نقش فرايند از نقش قدرت و تصميمگيري است .بدينترتيب كه مدير مسئوليت
تصميمگيري و درگير شدن با موضوع را بپذيرد و وظايف مربوط به فرايند را به فرد ديگري (مجري) تفويض كند.
-6گرايش افراد به يكسان فكركردن :جنيس )(JANISيكي از صاحبنظران موضوع ،تمايل گروهها براي يكسان
فكركردن را <گروه فكري >مينامد و
داليل زير را درمورد اينكه چرا <گروه فكري >ايجاد ميشود ،ذكر ميكند:
-1اگر شما با رئيس يك شركت بزرگ و بااهميت و يا اعضاي گروه مهم تصميمگيري برخورد داشته باشيد ،متوجه
ميشويد كه آنها اين احساس را دارند كه <ما هر كاري را ميتوانيم انجام دهيم چون افراد خوبي هستيم و بنابراين،
تصميمات ما نيز درست خواهدبود >.همين احساس در گروه به صورت حس قدرت و اهميت جمعي ،كامالً مشخص
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است و يكي از نگرشهاي خطرناكي است كه منجر به تصميمات خطرناكي ميشود;
-2هرقدر كه فرد به سطوح باالتر سازمان ارتقا مييابد ،بيشتر از واقعيتهايي كه در سطوح پايينتر سازمان و يا بيرون
آن اتفاق ميافتد ،جدا ميشود .زيرا ارزشهاي سازمان بر افراد تاثير ميگذارد و در يك فرايند طبيعي غربال ،صرفاً
افراد مشابهي به باالي سازمان راه پيدا ميكنند .بنابراين ،مديران سازمان هر روز با نقطهنظرات مشابهي سروكار دارند
و ممكن است فكر كنند كه هرقدر در سازمان ارتقاء مييابند ،اطالعات صحيحتر و نظرات افراد متخصص و متنوعتري
را دريافت ميكنند ،اما به لحاظ وجود اين فيلترها (يعني گفتن آنچه كه ديگران ميخواهند بشوند) واقعيت درست
برعكس اين است;
-3هرقدر در گروه حس بههم پيوستگي و اعتماد وجود داشته باشد ،افراد احساس راحتي بيشتري براي ابراز مخالفت
خواهند داشت كه البته اين امر تا نقطهاي صدق ميكند .از آن حد به باال ،افراد با خود ميگويند كه اگر اعتراضي
كنند ،كار گروه پيچيدهتر ميشود .براي بسياري از افراد احساس تعلق ،اهميت بيشتري از اتخاذ بهترين تصميم در
گروه دارد;
-4وقتي كه گروه با هم رشد ميكنند ،يكسري باورهاي مشتركي در افراد شكل ميگيرد و هركسي اين باورها را
زيرسوال ببرد بهعنوان مزاحم تلقي ميشود و فشار بر او زياد ميشود و به جاي تشويق ابراز نظرات مختلف ،افراد را به
سازش واميدارند;
-5وقتي كه اعضا گروه شامل مديراجرايي ارشد و كاركنان ميشود .وفاداري و حمايت يكي از داليل ديگري است كه
افراد را از انتقاد بازميدارد;
-6وقتي كه اشتياق زيادي براي توافق در گروه وجود داشته باشد ،هر نوع نشانه مخالفت ممكن است ناديده گرفته
شود .و اگر يك عضو درمورد موضوعي سكوت كند براي ديگر اعضا موافقت تلقي ميشود;
-7گروه فكري وقتي ايجاد ميشود كه گروه تحت فشار براي تصميمگيري باشد (مثالً تا ساعت  5بايد تصميمي
گرفته شود)
-8مواردي كه افراد مايل نيستند كه رهبر گروه زير سوال قرار گيرد .اين هم يكي از راههايي است كه منجربه گروه
فكري ميشود.
يكي از بهترين راهها براي جلوگيري از پيامدهاي گروه فكري ،حصول اطمينان از اين است كه اعضاي جلسه
غيرمتجانس هستند .بهعبارت ديگر بايد مطمئن شد كه افراد با نقطهنظرات مختلفي در جلسات تصميمگيري و حل
مساله حضور دارند .در بسياري از جلسات سازمانها سلسله مراتبي افراد ثابتي شركت ميكنند (مدير و كاركنانش).
وقتي كه همه افراد از يك بخش باشند و سابقه و تجربه مشابهي هم داشته باشند و اين افراد براي جلسات
گزارشدهي و استفاده از اطالعات بسيار مناسب هستند .اما وقتي مشكلي بروز ميكند بايد از افراد ديگري دعوت
شود .مدير نه تنها بايد از <گروه فكري >جلوگيري كند بلكه بايد از فوايد مشاركت و همكاري هم بهره ببرد.
بهعبارت ديگر اگر مدير اجازه دهد نوع مشكل يا مساله ،اعضاي گروه را تعيين كند بهطور طبيعي يك گروه
نامتجانس انتخاب ميشود .هرقدر گروه نامتجانستر باشد ،نياز بيشتري به روشن كردن و سازمان دادن نقشها و
فرايندها هست.
از سایر مشکالت جلسات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-1مشخص نبودن اهداف و انتظارات :يعني براي افراد جلسه مشخص نباشد كه چرا دعوت شدهاند و چه كاري بايد
انجام دهند;
-2وجود مشكالت و مسائل حل نشدهاي درمورد قدرت و اختيار :يعني مشخص نباشد كه آيا افراد جلسه قدرت
تصميمگيري دارند;
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-3اجتناب از مساله :افراد جلسه معتقد باشند كه هيچ مشكلي وجود ندارد;
-4نگرش منفي :افراد جلسه باور داشته باشند كه نميتوانند درمورد مساله كاري انجام دهند و تالش براي حل آن
زيرسوال باشد;
-5مشكل ارتباطي :افراد جلسه به صحبتهاي ديگران گوش نكنند و يا از صحبتهاي آنها چيزي متوجه نشوند;
-6عدم وجود محيط مناسب :فضاي جلسه به صورتي باشد كه افراد نتوانند به راحتي صداي ديگران را بشنوند و يا
آنها را ببينند;
-7تضادهاي شخصي و فقدان صداقت در جلسه.
همچنين يك بررسي كه از  635نفر مدير بهعمل آمده ،نشان ميدهد كه مديران از  %75جلساتي كه در آنها حضور
يافتهاند ناراضي بودند .دليل نارضايتي آنان در زير خالصه شده است.
نحوه برگزاری جلسات و میتینگ های اداری ...
جلسات و ميتينگ ها راهي بسيار فوق العاده براي خلق ايده ها ،توضيح و تفصيل افكار و اداره فعاليت هاي گروهي
است .اما اين برخورد رو در رو با اعضاي گروه و همكاران ،اگر با آمادگي قبلي نبوده و مديريت صحيح نداشته باشد،
شكست مي خورد .
●اهمیت آمادگی قبلی
براي اطمينان از اينكه همه ي افراد بتوانند مشاركتي موثر و كارآمد داشته باشند ،خوب است زماني را براي جلسه
انتخاب كنيد كه افراد فرصت ايجاد آمادگي قبلي در خود را داشته باشند .
وقتي زمان و مكان ميتينگ انتخاب شد ،بايد خود را براي سواالتي كه ممكن است از طرف شركت كنندگان جلسه
پرسيده شود ،آماده كنيد.
اگر شما مدير جلسه هستيد ،خوب دستور جلسه اي با قيد كامل و دقيق جزئيات تهيه كنيد .
در اين يادداشت ها ،هدف اصلي و ساختار جلسه را طرح ريزي كنيد و آن را در اختيار شركت كنندگان نيز بگذاريد.
اين كار باعث مي شود همه ي شركت كنندگان با آمادگي الزم براي بررسي هدف در جلسه شركت كنند .
موفقيت يك ميتينگ يا جلسه اداري به مهارت هاي رئيس جلسه بستگي دارد .براي اطمينان از موفقيت جلسه،
رئيس بايد كارهاي زير را انجام دهد :
▪تهیه دستور جلسه
ـ شروع بحث و تشويق ديگران به شركت فعاالنه در جلسه
ـ متعادل كردن روند جلسه—نه خيلي سريع و پرشتاب و نه خيلي كند
ـ خالصه كردن بحث موردنظر و ارائه پيشنهادات در انتهاي هر بخش از جلسه
ـ اطمينان يافتن از اينكه كليه شركت كنندگان خالصه مذاكرات و صورت جلسات را دريافت كرده اند .
عالوه بر اين نكات كه به شما كمك ميكند تا ميتينگي پربار و سودمند داشته باشيد ،موارد مهم ديگري را نيز بايد
مد نظر قرار داد .
▪مدیریت و رهبری میتینگ
يكي از اصلي ترين كليدهاي موفقيت هر جلسه كاري ،انتخاب صحيح شركت كنندگان است .بايد شركت كنندگاني
را انتخاب كنيد كه بتوانند تصميمات خوب و ارزنده اي بگيرند و پيشنهادات سودمند ارائه دهند .تعداد شركت كننده
ها نبايد از  12نفر تجاوز كند ،حتي كمتر از اين تعداد باشند هم بهتر است .اين افراد بايد اطالعات الزم براي مباحثه
درمورد مواردي كه در صورت جلسه قيد شده را دارا باشند .
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ـ نكته :
كافي است فقط چند لحظه به مخارجي كه اين ميتينگ برايتان در بر خواهد داشت فكر كنيد .متوجه مي شويد كه
راه انداختن ميتينگ كاري تقريباً پرهزينه است ،به همين خاطر مهم است كه افرادي كه در جلسه شركت مي كنند
و هر دقيقه از زمان اين ميتينگ ارزش دار باشند.
پس افرادي را به جلسه دعوت كنيد كه حرفي براي گفتن داشته باشند و بتوانيد از وجود آنها استفاده كنيد.
همچنين براي موضوعات و مشكالت ساده و پيش پا افتاده اي كه مي توان آنها را به راحتي با ايميل يا نامه برطرف
كرد ،الزم نيست ميتينگ تشكيل دهيد .
اگر شما رهبر جلسه هستيد ،اطمينان حاصل كنيد كه افكار و ايده هاي همه ي افراد شركت كننده در جلسه مطرح
شود و اختيار عنان جلسه دست عده اي خاص نباشد و همه بتوانند آزادانه حرفهايشان را مطرح كنند.
بهتر است پس از پايان يافتن هر بخش از موارد ذكر شده در دستورجلسه ،توقف كوتاهي كنيد ،بحث انجام گرفته را
خالصه بندي كنيد و سپس به سراغ مبحث بعدي برويد .
وقتي يكي از موضاعات و اهداف دستورجلسه به نتيجه مي رسد ،مسئوليت آن را به يكي از افراد حاضر در جلسه
بسپاريد .براي جلوگيري از هرگونه سردرگمي و سوء تفاهم ،عمليات را خالصه كرده و در گزارشات صورت جلسه قيد
كنيد .
▪زمانبندی
معموالً گفته مي شود كه جلسات اداري نوعي اتالف وقت هستد .در اين قسمت راهكارهايي برايتان عنوان مي كنيم
كه به شما كمك ميكند چطور از اتالف و هدر رفتن زمان در جلساتتان جلوگيري به عمل آوريد .
▪جلسه را سر ساعت آغاز کنید .
ـ اگر كسي دير سر جلسه حاضر شد ،مطالب گفته شده را دوباره براي او ذكر نكنيد ،چون اينكار باعث مي شود گمان
كنند دير آمدن سر جلسات اشكال و ايرادي ندارد و وقت ارزشمند ديگران را نيز هدر مي دهد .
ـ زمان مشخصي براي اتمام جلسه در نظر گيريد و تا هر زمان كه دوست داريد جلسه را طول ندهيد .
ـ براي اينكه بتوانيد بهتر وراحت تر مطالب الزم را تا زمان تعيين شده براي اتمام جلسه برسانيد ،مي توانيد
موضوعات دستورجلسه را به ترتيب اهميت فهرست كنيد ،با اين كار اگر وقت كم بياوريد ،بررسي موضوعات مهم را از
دست نداده ايد .
ـ اگر به همه ي مضوعات دستورجلسه رسيدگي به عمل آورده ايد و مسئله ديگري بر جا نمانده است ،مي توانيد قبل
از رسيدن وقت اتمام جلسه ،جلسه را پايان دهيد .
▪تهیه گزارش کار
تصميمات اتخاذ شده و عملكردهاي توافق شده را مي توانيد در اين گزارش كار ذكر كنيد .در جلسات بعدي مي
توانيد از اين گزارش كار به عنوان مروري بر تصميمات و عملكردهاي قبلي استفاده كنيد و با اين روش پيشرفت
بيشتري در كارها روي مي دهد .
سبك نگارش اين گزارش كار يا صورت جلسه بستگي به موقعيت دارد.
در موقعيت ها ي مهم و بحراني و زمانيكه ثبت گزارش اهميت زيادي دارد  ،اين صورت جلسات بايد تفصيلي بسيار
دقيق باشند.
در شرايط معمولي اين صورت جلسات مي تواند فهرست ساده اي از تصميمات اتخاذ شده و عملكردهاي توافق شده
باشد .اندازه اين گزارشات بايد برحسب نياز باشد ،تا حد ممكن خالصه و با ذكر كليه اطالعات الزم .تهيه چنين
سازماندهی واداره جلسات
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گزارش كاري ساده تر و سريعتر خواهد بود .
رئيس جلسه بايد اين گزارش كار را تا  24ساعت پس از اتمام جلسه در اختيار شركت كنندگان قرار دهد و اگر
اينكار در همان روز جلسه صورت گيرد ،چه بسا بهتر خواهد بود.
اثربخشی جلسات
اصوالً جلسه به چه منظوري برگزارمي شود؟
در دنياي امروز بخشي از زندگي و ساعات گرانبهاي عمر همه ما در جلسات سپري ميشود .برگزاري جلسات جزء
جدائي ناپذير دنياي سازماني ما است .برگزاري اين گونه جلسات با هزينههاي سنگين همراه هستند كه مهمترين
بخش اين هزينهها ،وقت گرانبهاي مديران و اعضاي شركت كننده در جلسات است .اگر چه گاهي در نظام اداري ما
برگزاري تعداد جلسات به عنوان يكي از شاخصهاي موفقيت در ارزيابي عملكرد تبيين شده است ،ولي از نظر اصولي
تا حد امكان از تشكيل جلسات بايد خودداري گردد و سعي گردد مسائل از راههاي كم هزينهتري حل و فصل شود.
بر پايي يك جلسه هم ميتواند به ياري مديران بشتابد و راهگشا باشد و هم ميتواند بهترين ساعات كاري آنها را هدر
دهد.
اصوالً جلسه به چه منظوري برگزارمي شود؟ پاسخ بايد گويا و هدفمند باشد.اگر در فكر تشكيل جلسهاي هستيد،اول
از خودتان بپرسيد:
2-1آيا مقصود روشن و مهمي براي تشكيل جلسه وجود دارد؟ (هيچ وقت به دليل اينكه چون هر صبح شنبهجلسه داشتهايد يا اگر موري براي بحث نداريد جلسه تشكيل ندهيد).
2-2.جلسه شما ممكن است براي كداميك از منظورهاي زير تشكيل شود ؟
1اشتراك تجربه2كسب اطالعات از ديگران3دادن اطالعات به ساير افراد4آموزش تحرك ذهني براي نظريههاي جديد5حل مشكالت6ارزيابي پيشنهادات7تصميمگيري8طرح شكايات9پند گرفتن10به ديگران پند دادن11باال بردن روحيه گروه12تعيين هدف  /تاريخ اتمام كار13مشورت براي نحوه استفاده از سود حاصله2-3آيا مي دانم كداميك از منظورهاي فوق از همه مهمتر است؟ در موارد ذيل جلسه تشكيل ندهيد:اگر نميدانيد از نظرات ديگران چه ميخواهيدمطلب به خصوصي براي گفتگو نداريدسازماندهی واداره جلسات
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به نظرات ديگران احتياجي نداريدازجلسه به عنوان جايگزين كار استفاده شوداگر كاري كه ميخواهيد انجام دهيد تصميم خود را گرفتهايداگر دخالت ديگران برنامه شما را پيچيدهتر كندبراي تصديق كوركورانه نباشددرهريك ازمواردفوق بهترين راه حل براي شما همان لغو جلسه است ،زيرا انجام ندادن بسياري از فعاليتهايي كه
انجام ميدهيد خود نوعي بهره وري است.
در موارد ذيل برگزاري جلسات توصيه ميشود :
ميخواهيد اطالعاتي را در اختيار عده زيادي قرار دهيد،به آراي ديگران در مورد ايده خود نيازمنديد،به موافقت يكپارچه اعضاء احتياج داريد،اگر در رابطه با ايدهاي ميخواهيد به اعضاء انگيزه و نيرو بدهيد.برگزاري جلسات در نظام اداري اجتنابناپذير است اما چه كنيم كه كمتر جلسه برگزار شده و جلسات تشكيل شده
نيز در زمان كم و اثربخش باشد.
اداره جلسه:
از برگزاري جلسات در سازمانها زياد انتقاد ميشود.جلسات متعددي تشكيل ميشود كه باعث اتالف وقت با
ارزش ميشود و با در نظر گرفتن حقوق افراد شركت كننده در آنها ،گران تمام ميشود.
جلسه فرصت زيادي براي افراد ورّاج ايجاد ميكند .جلسه باعث كند شدن سرعت تصميمگيري و كم شدن شهامت
افراد براي توكل و تهور ميشود .در آنها روي چيزهاي پيش پا افتاده بحث ميشود و موارد حقيقي ناديده گرفته
ميشود و غيره.
در عين حال بسياري از كارهاي سازمان نميتواند بدون طرح در جلسات انجام شود .جلسات ما را قادر به
همفكري و كسب اطالعات از يكديگر ميكنند.
جلسه مي تواند اطمينان دهد افرادي كه نقطه نظرات مخالفي دارند از طرح آنها در جمع احساس رضايت ميكنند.
آنها ميتوانند منتج به ساخته شدن گروهها و هماهنگ شدن بهتر فعاليتها شوند.
آنها ميتوانند نظرات و راهحلهاي بهتري نسبت به راهحلهاي افراد وقتي به طور جداگانه كار ميكنند ارائه دهند و
غيره.
داليل زيادي براي بيفايده شدن جلسات وجود دارد براي مثال ممكن است تشكيل جلسه الزم نباشد يا در وقت
مناسبي تشكيل نشود يا كنترل ضعيفي داشته باشد .اما واقعيت اصلي اين است كه جلسات اجتنابناپذيرند.
پس چگونه ميتوانيم بدون گرفتار شدن در دام ،تمام فوايد را درو كنيم پاسخ اين است كه بايد جلسات را خوب
ترتيب دهيم ،اعم از اينكه رئيس جلسه يا فقط شركت كننده آن هستيم .
سازماندهی واداره جلسات
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بايد به چهار جنبه اصلي جلسات توجه كنيم:
ارزيابي جلسه -تشكيل جلسه -رياست بر جلسه -شركت در جلسه
به همين منظور آسيبشناسي از چگونگي برگزاري جلسات ،مديريت جلسات و اقدامات بعد از برگزاري جلسات
الزم و ضروري است و بايد به دنبال يافتن پاسخ سئواالت ذيل باشيم ؟ آيا جلساتي كه برگزار ميشوند ضرورت دارند
؟ آيا جلسات بر اساس اهداف مشخص تشكيل ميشوند ؟ آيا زمان شروع و پايان جلسات در دعوت نامهها قيد
مي شوند ؟ آيا زمان برگزاري جلسات مناسب است ؟ آيا زمان مشخص بر هر يك از دستورات كار جلسات مشخص
ميشود ؟ آيا مستندات الزم و انتظارات به مدعوين اطالعرساني ميشود ؟ آيا دستور كار جلسات بر اساس اهميت
تنظيم مي شوند ؟ مدت زمان ارسال دعوت به جلسات چند روز است ؟ فاصله زماني بين ارسال و دريافت
صورتجلسات توسط مدعوين چقدر است ؟ آيا جلسات در زمان مشخص شده برگزار ميشوند ؟ آيا جلسات در زمان
مقرر به اتمام ميرسند ؟ آيا همه دستور كارها بررسي ميشوند ؟ ميزان تأخير در شروع جلسات چقدر است ؟ چند
درصد شركت كنندگان خودشان شخصاً شركت نكردهاند ؟ آيا جلسات بر اساس دستورالعملها پيش ميروند ؟ ميزان
مشاركت اعضاء چقدر است ؟ چقدر وقت جلسه رارئيس جلسه ميگيرد ؟ چقدر وقت جلسه رادبير جلسه ميگيرد ؟
فاصله زماني براي ارسال صورت جلسات چقدر است ؟ ميزان رضايت اعضاء جلسه چقدر است ؟ چرا تعدادي از اعضاء
به صورت فعاالنه در دستور كار جلسات مشاركت نميكنند ؟
جلسات بي حاصل احتماالً بزرگترين عامل اتالف وقت در موسسات دولتي و بازرگاني است .جلسات بخش ناگزيري از
محيط هاي كاري مدرن است ولي برگزاريهاي آنها بايد ضروري تشخيص داده شده و مفيد باشد در غير اين صورت
به هيچ وجه نبايد جلسه تشكيل شود .از توصيه هاي زير براي اثر بخشي جلساتتان استفاده كنيد.
• اهداف جلسه را مشخص كنيد :در طول مدت جلسه چه كار انجام خواهيد داد .هدفتان چيست؟
•دستور جلسه تنظيم كنيد  :تقريب ًا دليل شكست همه تالشها ناشي از عدم برنامه ريزي آگاهانه است و جلسات نيز
از اين قاعده مستثني نيستند.قبل از اينكه هر كس موضوعي را به جلسه تحميل كند .يك دستور كلي براي جلسه
تهيه كنيد .
•شركت كنندگان در جلسه را محدود سازيد :معموالً وقتي تعداد شركت كننده افزايش مي بابد  ،جلسه كم بازده
مي شود .بنا براين .،موقع تصميم گيري در مورد تعداد افراد شركت كننده در جلسه  ،سخت گير باشيد .
• بر موضوعهاي دستور جلسه تمركز كنيد :معموالً جلسات موقعي مفيد و اثر بخش مي شود كه توجه افراد به
موضوعهاي دستور جلسه تمركز شود .
•وقت شناس باشيد :اگر قرار است جلسه اي در ساعت  8شروع شود  ،آن را درست سر ساعت  8شروع كنيد .
•زمان اتمام جلسه را تعيين كنيد :جلسات نه تنها بايد به موقع شروع شود بلكه بايد به موقغ نيز تمام شود .
•زمان جلسه را تعيين كنيد :بهترين زمان براي برگزاري جلسات ساعت  11صبح و  4بعد از ظهر است .
• جلسه را بدون وقفه اجرا كنيد :هرگز اجازه ندهيد در جلسه وقفه اي ايجاد شود مگر اينكه وضع اضطراري به وجود
آيد .
• بلند شويد و ايستاده صحبت كنيد :اگر شما نيازمند يك جلسه كوتاه هستيد كه بيش از  10دقيقه به طول نمي
انجامد سعي كنيد ايستاده جلسه را اجرا كنيد .
• مكان مناسبي براي جلسه انتخاب كنيد :محل جلسه بر روي چگونگي كاركرد جلسه تاثير دارد .محل مناسب جلسه
 ،جلسه خوبي را تضمين نمي كند  ،اما اتاق جلسه نا مناسب به بد شدن جلسه كمك مي كند.
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چگونه جلساتی اثر بخش داشته باشیم؟
جلسات بي حاصل احتماالً بزرگترين عامل اتالف وقت در موسسات دولتي و بازرگاني است .جلسات بخش ناگزيري از
محيط هاي كاري مدرن است ولي برگزاريهاي آنها بايد ضروري تشخيص داده شده و مفيد باشد در غير اين صورت
به هيچ وجه نبايد جلسه تشكيل شود .از توصيه هاي زير براي اثر بخشي جلساتتان استفاده كنيد:
1اهداف جلسه را مشخص كنيددر طول مدت جلسه چه كار انجام خواهيد داد .هدفتان چيست؟
2دستور جلسه تنظيم كنيدتقريباً دليل شكست همه تالشها ناشي از عدم برنامه ريزي آگاهانه است و جلسات نيز از اين قاعده مستثني
نيستند.قبل از اينكه هر كس موضوعي را به جلسه تحميل كند .يك دستور كلي براي جلسه تهيه كنيد.
3شركت كنندگان در جلسه را محدود سازيدمعموالً وقتي تعداد شركت كننده افزايش مي بابد  ،جلسه كم بازده مي شود .بنابراين ،موقع تصميم گيري در مورد
تعداد افراد شركت كننده در جلسه ،سخت گير باشيد.
4بر موضوعهاي دستور جلسه تمركز كنيدمعموالً جلسات موقعي مفيد و اثر بخش مي شود كه توجه افراد به موضوعهاي دستور جلسه تمركز شود.
5وقت شناس باشيداگر قرار است جلسه اي در ساعت  8شروع شود ،آن را درست سر ساعت  8شروع كنيد.
6زمان اتمام جلسه را تعيين كنيدجلسات نه تنها بايد به موقع شروع شود بلكه بايد به موقغ نيز تمام شود.
7بهترين زمان را براي جلسات تعيين كنيدبهترين زمان براي برگزاري جلسات ساعت  10صبح و  4بعد از ظهر است.
8جلسه را بدون وقفه اجرا كنيدهرگز اجازه ندهيد در جلسه وقفه اي ايجاد شود مگر اينكه وضع اضطراري به وجود آيد.
9در صورت امكان ايستاده صحبت كنيداگر شما نيازمند يك جلسه كوتاه هستيد كه بيش از  10دقيقه به طول نمي انجامد سعي كنيد ايستاده جلسه را اجرا
كنيد.
10مكان مناسبي براي جلسه انتخاب كنيدمحل جلسه بر روي چگونگي كاركرد جلسه تاثير دارد .محل مناسب جلسه  ،جلسه خوبي را تضمين نمي كند  ،اما
اتاق جلسه نا مناسب به بد شدن جلسه كمك مي كند .
سازماندهی واداره جلسات
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11تهيه صورتجلسه فراموش نشودسعي كنيد كسي كه در نوشتن صورتجلسه مهارت دارد به عنوان منشي ثابت جلسات انتخاب نماييد و از او بخواهيد
موارد الزم را حتما پيگيري نمايد
با گسترش و پيچيدهتر شدن ساختارها و فعاليتهاي سازمانها ،شيوه تشكيل جلسات و اداره موثر آنها نيز پيچيدهتر
شده و خود بهعنوان فن و مهارت خاصي درآمده است كه سطوح مختلف مديران ناگزير از اكتساب اين فن و مهارت
هستند .آشنايي با فنون و روشهاي تشكيل جلسه و استفاده موثر از آن بهعنوان يكي از عوامل موفقيت و نفوذ مديران
در سازمان درآمده است.
عدم موفقيت جلسات معلول عوامل متعددي است كه درمجموع در چگونگي اعمال مديريت خالصه ميشود.
برنامهريزي قبلي ،تهيه به موقع دستور كار ،انتخاب اعضاي مناسب و كارآمد ،تخصيص مكان و تسهيالت الزم ،زمان
مناسب ،استفاده موثر از وقت ،تعيين اهداف جلسه ،تبيين مسائل و مشكالت درجلسه ،تعيين ضوابط و مقررات براي
مديريت جلسه و ارزشيابي جلسه از عوامل موثر در بهبود كيفيت و اثربخشي جلسات محسوب ميشود .نيل به مقصد
مذكور مستلزم تجهيز مديران به روشهاي مناسب اداره جلسات است

چرا اکثر مردم شنوندگان خوبی نیستند ؟
از ميان چهار مهارت تبادل نظر كه ما هر روز از آن استفاده مي كنيم (گوش دادن ،صحبت كردن ،خواندن و نوشتن)
بيش از يك سوم زمان بيدار ما به شنيدن مي گذرد .با اين حال كمترين ميزان آموزش ازآن گوش دادن است.
قواعد گوش دادن
موسسه سيپري كه به دليل توجه خاص به مسايل گوش دادن شهرت دارد چند راه براي بهتر گوش دادن توصيه مي
كند:
•در برابر عوامل حواس پرتي مقاومت كنيد.

•ببينيد در سخناني كه داريد مي شنويد چه چيز جالبي براي شما وجود دارد.
•محتواي سخن را بسنجيد نه نحوه ارايه آن را.

•قبل از اينكه صحبت را به طور كامل بشنويد درباره آن بحث يا قضاوت نكنيد.
•براي دست يافتن به نظريات و موضوعات مهم گوش كنيد نه فقط براي كسب اطالعات.
•تا حد ممكن خوب گوش كنيد و نشان دهيد كه به موضوع عالقه منديد.
•فكر خود را باز نگه داريد و به سرعت و از روي احساسات جواب ندهيد.

•سعي كنيد در مواجهه با صحبت كنندگان كند و خسته كننده حواستان پرت نشود.
•اگر مي خواهيد افراد خوب گوش كنند به آنها پاداش دهيد و اين مساله را درفرآيند ارزيابي خود از كاركنان
بگنجانيد در غير اين صورت هيچكس خوب گوش كردن را جدي نمي گيرد.
گوش دادن انعکاسی
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از روش هاي آساني كه مي تواند به شما كمك كند تا بهتر مذاكره كنيد همين گوش كردن انعكاسي است .اين
روش
ساده و مهم به طرف مقابل نشان مي دهد كه به حرفهايش گوش مي دهيد .براي مثال بگوييد" :من مي فهمم شما
چهمي گوييد" "،متوجه هستم "و با تكان دادن سر عالقه منديتان را به بحث وي نشان دهيد .در اين صورت وي
مي فهمدكه خودش و كالمش براي شما مهم بوده است .به دليل آنكه در اكثر بحث ها و مذاكرات ميان مردم چيزي
به ناماختالف ،جروبحث يا سو تفاهمات وجود دارد به بررسي چند راه براي مقابله با اختالفات مي پردازيم:
مقابله آرام
بر طبق اين روش ،شما بايد بسيار مدبرانه و روشن با وضعيت روبرو شويد .در پايان كار اگر به اين سه سوال جواب
مثبت
بدهيد در استفاده از اين شيوه موفق بوده ايد:
-1آیا رفتار طرف شما عوض شده است؟
-2آیا طوری عمل کرده اید که عزت نفس طرف خود را جریحه دار نکنید؟
-3آیا رابطه دو جانبه را حفظ کرده اید؟
براي استفاده از اين روش موارد زير را رعايت كنيد:

•احساسات خود را كنترل كنيد و هيچ وقت بيش از اندازه احساساتي نشويد.

•شكايت نكنيد .شكايت مداوم از رفتار يك نفر هيچ چيز را عوض نمي كند .اگر زياد شكايت كنيد مردم از
اطرافتان دور مي شوند.
•آنچه را مي خواهيد بگوييد اول تمرين كنيد.
•صدا  ،حاالت چهره و بدنتان را كنترل كنيد.
•موعظه نكنيد  .مردم از موعظه و سرزنش بيزارند.

•به حرف طرف مقابل گوش دهيد و كالمش را قطع نكنيد.
•رفتار نا مطلوبي را كه سعي داريد تغيير دهيد توصيف كنيد و در انجام اين كار واقع بين باشيد.
•انتظارات خود را به طور واضح بيان كنيد.
•به جواب طرف مقابل خود گوش دهيد.

•از طرف خود قول يا موافقت بگيريد .به عنوان مثال از او بپرسيد" :آيا با خواسته من موافقيد؟ "در حال
پرسش مستقيم در چشمهايش بنگريد و موافقت را در آنها جستجو كنيد.
خلع سالح کردن طرف مقابل
گاهي ادعاي طرف شما برحق است .در اين صورت اگر واقعيت را منكر شويد مشكل باقي خواهد ماند .پس با
پذيرش واقعيت او را در همان مرحله خلع سالح كنيد.
برخورد با عصبانیت
هيچ وقت به طرف مقابل نگوييد عصباني نباش .در عوض او را ترغيب كنيد علت آن را به شما بگويد .به هنگام
رويارويي با يك فرد عصباني مي بايستي :به حرفش گوش دهيد ،با او جروبحث نكنيد ،با او همدلي كنيد .
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متوسل شدن به یك طرف ثالث قوی
برخي مشكالت را دو طرف نمي توانند حل كنند .بنابراين شما به گروه سومي متوسل مي شويد كه راهي را پيشنهاد
ميكند كه به ضرر يا نفع طرفين نباشد.
•تصورات ذهني را كه از نظرات يكديگر داريد با هم در ميان بگذاريد.
•اگر كسي شما را به بازي گرفت به وي بفهمانيد كه مي دانيد او چه مي كند.
مراجعین ناخوانده
مراجعين ناخوانده ،افرادي هستند كه بدون دليل يا بدون هماهنگي نزد شما مي آيند و با توجه به اينكه مي خواهند
وقت شما را بگيرند ،جزو غاصبان زمان محسوب مي شوند .براي مقابله با چنين افرادي ،مواردي وجود دارد كه باعث
برخورد با ايشان مي شود كه عبارتند از:
از تماس چشمی با آنها بپرهیزید .
يكي از ابزار هاي مهم در ارتباطات موثر حفظ تماس چشمي مي باشد ،يعني مادامي كه فردي با شما صحبت
مي كند مي بايست به وي نگاه كنيد تا ارتباط موثري داشته باشيد .در غير اينصورت و عدم تماس چشمي
ارتباط ناموثر خواهد بود و موجب مي شود مخاطب هر چه سريع تر دفتر كار شما را ترك نمايد.
به آنها اجازه نشستن ندهید .
هرگاه مراجعه كننده اي بدون هماهنگي وارد دفتر شما شد به جهت احترام گذاشتن به وي ،از جاي خود
برخيزيد ولي فراموش نكنيد كه در اين حال ،دوباره ننشينيد و به حالت ايستاده بمانيد .تا زماني كه ايستاده
ايد ،او به خود اجازه نشستن نمي دهد و مجبور است مورد خود را به صورت سرپايي ارايه نمايد و خارج شود.
اين نوع برخورد را جلسه سرپايي مي نامند كه كوتاه ترين نوع جلسات محسوب مي شود.
هدایت به سمت در خروجی
وقتي مراجعه كننده اي ناخوانده وارد اتاق شده است مي توانيد به آهستگي در كنار او قرار گرفته و او را تشويق
به قدم زدن كنيد و با خود همراه سازيد .
در اين حالت هر دو در حال صحبت كردن به سمت در خروجي مي رويد و در آستانه در و در حين صحبت ،در را باز
مي كنيد .وي هر چه سريع تر صحبت را خاتمه داده و خارج
مي شود.
هماهنگی زمانی
به همكاران و مراجعين ياد بدهيد كه جهت ارتباط رو در رو با شما ،وقت بگيرند .اين امر باعث مي شود تا
ايشان بياموزند كه شما فرد پر مشغله اي هستيد و زمان كافي براي صحبت هاي غير ضروري و درد دل هاي
بي ارزش نداريد.
تعیین زمان مالقات
با مدير خود مشورت كنيد تا در طي هفته ساعاتي را مشخص نمايد تا مراجعين فقط در ساعت مشخص شده
اجازه ورود به دفتر ايشان را داشته باشند و در غير اين صورت از پذيرش ايشان در ساير ساعات جلوگيري
كنيد.
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چگونه یك صورت جلسه بد ننویسیم!
بي شك براي شما هم پيش آمده است كه مسئول تدوين صورت جلسه كامل و دقيقي براي يك جلسه شده
باشيد .معموال هنگام تدوين اولين صورت جلسه امكان توجه به تمام زواياي تنظيم يك صورت جلسه مناسب
سخت است ،چرا كه صورت جلسه مورد نظر بايد عالوه بر اينكه اهداف و نيازهاي جلسه را برآورده مي نمايد
بتواند بعنوان مرجع مناسبي در آينده نيز مورد استناد قرار گيرد.
اگر در خود صبر و حوصله كافي سراغ داريد ،مي توانيد با خواندن اين دست نوشته و مرور مستمر آن قبل از
تدوين صورت جلسات آتي ،دانش كافي براي تدوين صورت جلسات رسمي را آموخته و با نوشتن حداقل ده
صورت جلسه با توجه به مباني مطرح در اين دست نوشته ،به مهارت كافي در تدوين يك صورت جلسه مناسب
دست يابيد .بدين منظور كافيست پنج گام تشريح شده را به ترتيب مدنظر قرار دهيد.
گام اول :استفاده از یك الگوی
مناسب
اگر مي خواهيد هنگام نوشتن صورت جلسه ،براي يادآوري اطالعات عمومي جلسه و همچنين ثبت نكات
كليدي زمان زيادي را صرف نكنيد ،بايد قبل از برگزاري جلسه براي آن آماده شويد .از اين رو هميشه يك
الگوي مناسب براي يادداشت اطالعات جلسه و نكات مطرح شده در آن همراه داشته باشيد.
شما مي توانيد به راحتي از الگوي پيشنهادي در اين دست نوشته استفاده كرده و يادداشت الزم را قبل از
شروع جلسه و حين آن با ثبت در اين الگو و يا الگوهاي مشابه انجام دهيد.
گام دوم :یادداشت های قبل از جلسه
زمان هاي ابتدايي جلسه كه معموال به خاطر به موقع حاضر نشدن اعضاي جلسه ،با كندي و تشويش خاطر
سپري مي شود موقع مناسبي براي تنظيم بخش هاي عمومي يك صورت جلسه است.
محل برگزاري ،ساعت شروع ،تاريخ برگزاري ،موضوع جلسه ،نام دبيرجلسه ،نام و سمت اعضاء جلسه معموال
اطال عات عمومي يك جلسه هستند كه در اكثر اوقات قبل از شروع جلسه مشخص مي باشند و شما مي توانيد
قبل از رسمي شدن جلسه اين اطالعات را در صورت جلسه يادداشت كنيد.
بدين ترتيب عالوه بر اينكه بخشي از صورت جلسه را تنظيم كرده ايد ،از اتالف وقت خود نيز جلوگيري نموده
ايد.
گام سوم :جمله آغاز کننده
معموال در تدوين هر نوشته اي جمله شروع كننده بسيار مهم و راهگشا است .اگر نمي دانيد متن صورت جلسه را
چگونه بايد آغاز كنيد از اين جمله پيشنهادي استفاده نماييد:
اين جلسه با حضور اعضاي ذيل برگزار گرديد.
يادآوري :اين جمله ساده عالوه بر اينكه راهگشاي تداوم نگارش صورت جلسه مي تواند باشد ،هدايتگر خوبي
براي توجه دادن خوانندگان صورت جلسه به اسامي حاضرين در جلسه مي باشد كه نام آنها معموال در ذيل
صورت جلسه ثبت مي گردد.
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جمالت بعدي بستگي به ذوق و سليقه شما در نگارش صورت جلسه دارد كه مي توانيد از الگوهاي ذيل و يا
تركيبي از آنها استفاده نماييد .ليكن به آنها محدود نشويد.
• هدف اين جلسه عبارت است از ...
• پيرو بررسي مفاد صورت جلسه قبلي و مذاكرات انجام يافته حين جلسه ،نتايج ذيل حاصل گرديد:
• در ابتداي جلسه آقاي /خانم  ...در خصوص  ...توضيحات الزم را ارايه نمودند.
گام چهارم :ثبت نکات کلیدی و مصوبات جلسه
به خاطر داشتن نكات مطرح در اين دست نوشته ،ممارست در نوشتن صورت جلسه و توجه به خواسته هاي
ذينفعان هر جلسه سبب ساز كسب مهارت در تدوين به هنگام (حين جلسه) و دقيق يك صورت جلسه خواهد
گرديد.
ليكن تا زمان كسب چنين مهارتي كافيست نكات كليدي جلسه و مصوبات آنرا يادداشت نماييد و پس از جلسه
و با آسودگي خاطر صورت جلسه اصلي را تنظيم و منتشر نماييد.نكات اصلي جلسه كه الزم است كليات ويا
جزييات اين نكات (بسته به اهميت و خواسته هاي صاحب جلسه) در صورت جلسه ثبت گردد عبارت است از:
• خالصه مذاكرات انجام يافته حين جلسه با قيد نام فرد مطرح كننده،
• عناوين پيشنهاد هاي مطرح شده در جلسه با قيد نام پيشنهاد دهنده،
• شرح مصوبات جلسه با قيد مشخصات زماني و مسئول اجراي هر مصوبه.
ثبت دقيق و كامل مصوبات جلسه نيز مهمترين بخش تدوين يك صورت جلسه است.
روش كامل ثبت مصوبات جلسه بايد مبتني بر الگوي  W-H5به شرح ذيل باشد:
• شرح موضوع مصوبات (،)what
• نام محل اجراي مصوبه (،)where
• نام فرد مسئول (،)who
• زمان دقيق اجراي مصوبات (،)when
• داليل اجراي مصوبه (،)why
• چگونگي انجام مصوبه (.)how
يادآوري :در برخي موارد و به داليل مختلف امكان ثبت كامل نكات ياد شده براي مصوبات جلسه نيست ليكن
ضروري است پس از ثبت عنوان هر مصوبه جلسه ،نام فرد مسئول و مهلت زماني اجراي مصوبه حتما در كنار
مصوبه قيد گردد.
توصيه مي گردد براي راحتي نوشتن و پيگيري هاي بعدي ،ثبت مصوبات جلسه به صورت عبارت (جمله بدون
فعل و فاعل) باشد .به مثال ذيل توجه نماييد.
خالصه مطالب و مصوبات جلسه

مسئول انجام

تاريخ انجام

معرفي اين دست نوشته به كليه
عالقه مندان

كليه
خوانندگان

بدون فوت
وقت
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گام پنجم :ثبت اطالعات تکمیلی
ثبت ساعت خاتمه ،تكميل اسامي و سمت حاضرين در جلسه ،ثبت اسامي غايبين جلسه ،درج شماره صفحه و
شماره كل صفحات صورت جلسه و اخذ امضاء حاضرين در صورت امكان و حصول اطمينان از تكميل بودن
صورت جلسه گام پاياني تدوين يك صورت جلسه خوب است.
پس از حصول اطمينان از تكميل تمامي قسمت هاي يك صورت جلسه مطابق الگوي پيشنهادي ،به تعداد الزم
از صورت جلسه تكثير نموده و آنها را براي ذينفعان جلسه ارسال نماييد.
يادآوري :توصيه مي گردد صورت جلسه را به صورت الكترونيكي تدوين نموده و فايل آن را براي ذينفعان جلسه
ايميل نماييد.
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