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مقدمه|7

مقدمهمقدمه
من حافظه چندان خوبى ندارم اما سال ها پيش در من حافظه چندان خوبى ندارم اما سال ها پيش در كارگاهى بين المللى حضور داشتم كه كارگاهى بين المللى حضور داشتم كه 

بخشى از اتفاقات آن بخشى از اتفاقات آن را به روشنى به ياد دارم، يكى از اتفاقات اين را به روشنى به ياد دارم، يكى از اتفاقات اين بود:بود:
در اواسط روز سوم كارگاه، وقتى تسهيلگر به خوبى در اواسط روز سوم كارگاه، وقتى تسهيلگر به خوبى و با روش مشاركتى در حال اجراى و با روش مشاركتى در حال اجراى 
كارگاه بود، يكى كارگاه بود، يكى از شركت كنندگان به ناگهان نقش بر از شركت كنندگان به ناگهان نقش بر زمين شده و دچار تشنج شديدى شد. زمين شده و دچار تشنج شديدى شد. 
در آن لحظات، در آن لحظات، در حالى  كه همه ما در نوعى بهت زدگى بسر مى در حالى  كه همه ما در نوعى بهت زدگى بسر مى برديم، تسهيلگر به  سرعت برديم، تسهيلگر به  سرعت 

اين جمالت را تكرار كرد:اين جمالت را تكرار كرد:
«خانم «خانم ها، آقايان ها، آقايان 1010 دقيقه تنفس خواهيم داشت؛ لطفًا اتاق را  دقيقه تنفس خواهيم داشت؛ لطفًا اتاق را ترك كنيد. دكتر شندىترك كنيد. دكتر شندى1 و  و 

خانم مارگريت شما بمانيد».خانم مارگريت شما بمانيد».
خانم خانم ها، آقايان ها، آقايان 1010 دقيقه تنفس خواهيم داشت؛ لطفًا اتاق را  دقيقه تنفس خواهيم داشت؛ لطفًا اتاق را ترك كنيد. دكتر شندى و خانم ترك كنيد. دكتر شندى و خانم 

مارگريت شما بمانيد...»مارگريت شما بمانيد...»
در در زمان حدود زمان حدود 3030 ثانيه سالن كارگاه خالى بود و من  ثانيه سالن كارگاه خالى بود و من و خانم مارگريت (كه متوجه شدم و خانم مارگريت (كه متوجه شدم 
پرستار است) در كنار پرستار است) در كنار فرد مذكور در حال رسيدگى به وضعيت او بوديم. حدود فرد مذكور در حال رسيدگى به وضعيت او بوديم. حدود 1515 دقيقه ديگر  دقيقه ديگر 

پزشك اورژانس در محل حاضر بود.پزشك اورژانس در محل حاضر بود.
هر هر زمان كه اين موضوع را به ياد مى آورم، توانايى زمان كه اين موضوع را به ياد مى آورم، توانايى تسهيلگر در مديريت آن موقعيت را تسهيلگر در مديريت آن موقعيت را 
تحسين مى كنم. تو تحسين مى كنم. تو گويى اين وضعيت بارها بازسازى و تمرين شده بود. به گويى اين وضعيت بارها بازسازى و تمرين شده بود. به تعبيرى، ظاهراً تعبيرى، ظاهراً 

تسهيلگر احتمال بروز چنين رخدادى را مى داد تسهيلگر احتمال بروز چنين رخدادى را مى داد و براى آن آماده بود!و براى آن آماده بود!
******

بروز  كه  مى دهد  نشان  مشاركتى  آموزشى  بروز كارگاه هاى  كه  مى دهد  نشان  مشاركتى  آموزشى  كارگاه هاى  برگزارى  با  مرتبط  ادبيات  برگزارى مرور  با  مرتبط  ادبيات  مرور 
موقعيت موقعيت هاى دشوار و اتفاقات غيرمترقبه در كارگاه هاى آموزشى مشاركتى هاى دشوار و اتفاقات غيرمترقبه در كارگاه هاى آموزشى مشاركتى امرى اجتناب ناپذير امرى اجتناب ناپذير 
است و بسيارى از ما تسهيلگران نيز است و بسيارى از ما تسهيلگران نيز با اين موقعيت ها و اتفاقات آشنا هستيم و طبعًا با اين موقعيت ها و اتفاقات آشنا هستيم و طبعًا هر يك هر يك 

تجربه متفاوتى در مورد نحوه مديريت اين رخدادها تجربه متفاوتى در مورد نحوه مديريت اين رخدادها داريم.داريم.
اشتراك اشتراك  به  را  تجاربمان  تسهيلگران،  از  تعدادى  همراهى  با  تا  به شد  را  تجاربمان  تسهيلگران،  از  تعدادى  همراهى  با  تا  شد  انگيزه اى  انگيزه اى اين موضوع  اين موضوع 

1- تسهيلگر كارگاه از تحصيالت من (پزشكى) آگاهى داشت.
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8|موقعيت دشوار در كارگاه هاى آموزشى مشاركتى

بگذاريم و نسبت به تهيه اين مجموعه اقدام بگذاريم و نسبت به تهيه اين مجموعه اقدام 
دشوار  موقعيت هاى   از  دشوار مجموعه اى  موقعيت هاى   از  مجموعه اى  كنيم: كنيم: 
شايع در كارگاه هاى شايع در كارگاه هاى آموزشى و پيشنهاد هايى آموزشى و پيشنهاد هايى 

براى مديريت آنها.براى مديريت آنها.
با اين انگيزه با اين انگيزه در مرداد ماه سال در مرداد ماه سال 9595 گرد هم  گرد هم 

آمديم و از آمديم و از آن تاريخ تاكنون توانستيم با هم فكرى يكديگر اين كتابچه آن تاريخ تاكنون توانستيم با هم فكرى يكديگر اين كتابچه را تهيه كنيم. در نهايت را تهيه كنيم. در نهايت 
نيز طى يك تصميم جمعى بر نيز طى يك تصميم جمعى بر آن شديم تا نتيجه حاصله را در دسترس همه عالقه آن شديم تا نتيجه حاصله را در دسترس همه عالقه مندان و مندان و 

تسهيلگران آموزشى قرار دهيم.تسهيلگران آموزشى قرار دهيم.
ما بر اين باوريم ما بر اين باوريم كه تسهيلگران با اشراف بر اين موارد  قادر خواهند بود كه تسهيلگران با اشراف بر اين موارد  قادر خواهند بود كه موقعيت هاى كه موقعيت هاى 
نائل  خود  هدف  به  باشد،  چنين  اگر  كنند؛  نائل مديريت  خود  هدف  به  باشد،  چنين  اگر  كنند؛  مديريت  بيشترى  آرامش  و  مهارت  با  را  بيشترى دشوار  آرامش  و  مهارت  با  را  دشوار 

آمده آمده ايم.ايم.

دكتر پدرام موسوى شندىدكتر پدرام موسوى شندى    
مهر 9797 مهر     

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
موقعيت هاى  مديريت  براى  كه  موقعيت هاى «تسهيلگرانى  مديريت  براى  كه  «تسهيلگرانى 
آموزش  زمينه  آموزش در  زمينه  در  باشند،  آماده  باشند، دشوار  آماده  دشوار 
افراد  اين  عملكرد  مى كنند.  عمل  افراد مؤثرتر  اين  عملكرد  مى كنند.  عمل  مؤثرتر 
است.» تحسين برانگيز  موارد  از  است.»بسيارى  تحسين برانگيز  موارد  از  بسيارى  در در 
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 برخورد با فرد ساكت در كارگاه برخورد با فرد ساكت در كارگاه

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
نظر  ابراز  نظر   ابراز  از  دليلى  هر  به  كه  مى شود  روبه رو  افرادى  از  دليلى  هر  به  كه  مى شود  روبه رو  افرادى  با  تسهيلگر  كارگاه ها،  اغلب  در  با  تسهيلگر  كارگاه ها،  اغلب  در   
خوددارى مى كنند. اين افراد به روش هاىخوددارى مى كنند. اين افراد به روش هاى مختلف سعى مى كنند با كمترين موقعيت تعاملى  مختلف سعى مى كنند با كمترين موقعيت تعاملى 
مواجه شوندمواجه شوند. بنابراين هنگام طرح پرسش توسط تسهيلگر، اغلب به او نگاه. بنابراين هنگام طرح پرسش توسط تسهيلگر، اغلب به او نگاه نمى كنند. هنگام  نمى كنند. هنگام 
پاسخ به سؤاالت مطرح شده داوطلب نيستندپاسخ به سؤاالت مطرح شده داوطلب نيستند يا در كارهاى گروهى از جمع دور مى شوند.  يا در كارهاى گروهى از جمع دور مى شوند. 
به  را  جلسه  زمان هايى  به   را  جلسه  زمان هايى  در  است  ممكن  حتى  و  نمى دهند  نشان  تمايلى  گزارشگرى  در  است  ممكن  حتى  و  نمى دهند  نشان  تمايلى  گزارشگرى  براىبراى 
بهانه اى ترك كنند. اينبهانه اى ترك كنند. اين حالت گاهى موقتى است و گاهى در طول كارگاه ادامه حالت گاهى موقتى است و گاهى در طول كارگاه ادامه پيدا مى كند. پيدا مى كند.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- گاهى اين افراد، شركت كننده- گاهى اين افراد، شركت كننده در كارگاه نيستند، بلكه فقط براى تهيه گزارش و يا در كارگاه نيستند، بلكه فقط براى تهيه گزارش و يا به  به 
عنوان ناظر يا ارزياب جلسه، از طرف سازمان مجرىعنوان ناظر يا ارزياب جلسه، از طرف سازمان مجرى يا ساير سازمان هاى مربوطه در جلسه  يا ساير سازمان هاى مربوطه در جلسه 

حضور يافته اندحضور يافته اند..
- اين افراد گاهى از نظر شخصيتى كم حرف و خجالتى- اين افراد گاهى از نظر شخصيتى كم حرف و خجالتى ( (IntrovertIntrovert) هستند و در اغلب ) هستند و در اغلب 
نشست هاى جمعى ديگر نيزنشست هاى جمعى ديگر نيز اين ويژگى را دارند. اكثر اين افراد، به طور درون اين ويژگى را دارند. اكثر اين افراد، به طور درون فردى (طبق  فردى (طبق 
تقسيم بندى انواع يادگيرى توسط هوارد گاردنرتقسيم بندى انواع يادگيرى توسط هوارد گاردنر1) مطالب) مطالب را ياد مى گيرند و اين موضوع مهمى  را ياد مى گيرند و اين موضوع مهمى 

است كهاست كه بايد مورد توجه تسهيلگر قرار گيرد. بايد مورد توجه تسهيلگر قرار گيرد.
- گاهى فرد به طور- گاهى فرد به طور موقت، شرايط جسمى و يا روحى مناسبى ندارد. موقت، شرايط جسمى و يا روحى مناسبى ندارد.

- در مواردى- در مواردى، حضور فرد يا افراد ديگرى در جلسه، مانع تمايل فرد، حضور فرد يا افراد ديگرى در جلسه، مانع تمايل فرد براى بيان ايده هايش  براى بيان ايده هايش 

1- Howard Gardner

او  كه  او   كه  شدم  متوجه  كردم،  استفاده  معارفه  براى  مشاركتى  روش  از  كه  شدم  متوجه  كردم،  استفاده  معارفه  براى  مشاركتى  روش  از  كه  كارگاه  ابتداى  همان  از  كارگاه  ابتداى  همان  از   
هم  گروهى  كارهاى  و  افكار  بارش  هنگام  هم   گروهى  كارهاى  و  افكار  بارش  هنگام  موضوع  اين  ندارد.  كردن  صحبت  به  تمايلى  موضوعچندان  اين  ندارد.  كردن  صحبت  به  تمايلى  چندان 
مى كند  خوددارى  من  مى كند   خوددارى  من  با  چشمى  تماس  از  جمعى،  نظرخواهى  هنگام  او  كه  شدم  با  چشمى  تماس  از  جمعى،  نظرخواهى  هنگام  او  كه  شدم  متوجه  شد.  متوجهتأييد  شد.  تأييد 
و در كارهاى گروهى نيز مكانىو در كارهاى گروهى نيز مكانى را براى نشستن انتخاب مى كند كه كمتر مورد خطاب را براى نشستن انتخاب مى كند كه كمتر مورد خطاب قرار گيرد. قرار گيرد.
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مى شود و ترجيح مى دهدمى شود و ترجيح مى دهد سكوت در پيش گيرد. گاهى فرد احساس مى كند كه سكوت در پيش گيرد. گاهى فرد احساس مى كند كه اين كار براى  اين كار براى 
او عواقبى خواهد داشت. وجود دوربين فيلماو عواقبى خواهد داشت. وجود دوربين فيلم بردارى و ضبط صدا نيز مى تواند دليل ديگرى  بردارى و ضبط صدا نيز مى تواند دليل ديگرى 
براىبراى سكوت فرد باشد. به ياد داشته باشيد كه «ترس» يكى سكوت فرد باشد. به ياد داشته باشيد كه «ترس» يكى از علت هاى شايع براى سكوت  از علت هاى شايع براى سكوت 

است. زبان غيركالمى افراداست. زبان غيركالمى افراد، براى كشف اين موضوع به شما كمك مى كند.، براى كشف اين موضوع به شما كمك مى كند.
- گاهى- گاهى موقعيت مشاركتى و كارگاهى براى فرد، ناآشنا و غيرمتعارف است موقعيت مشاركتى و كارگاهى براى فرد، ناآشنا و غيرمتعارف است و تا با اين  و تا با اين 

موقعيت جديد سازگارى يابد، مدتى زمانموقعيت جديد سازگارى يابد، مدتى زمان مى برد. مى برد.
- گاهى برخورد شركت كنندگان و يا حتى تسهيلگر- گاهى برخورد شركت كنندگان و يا حتى تسهيلگر، باعث مى شود تا فرد تصميم بگيرد ، باعث مى شود تا فرد تصميم بگيرد 

در ادامه كارگاهدر ادامه كارگاه سكوت كند و ميزان مشاركت خود را كاهش دهد. سكوت كند و ميزان مشاركت خود را كاهش دهد.
- افراد- افراد غالب ( غالب (DominantDominant) در جلسه، فرصتى براى بيان نظر توسط ساير) در جلسه، فرصتى براى بيان نظر توسط ساير شركت كننده ها  شركت كننده ها 

باقى نمى گذارند.باقى نمى گذارند.
- احتمال دارد حضور افراد- احتمال دارد حضور افراد صاحب نظر و باتجربه در جلسه، اعتماد به نفس افراد صاحب نظر و باتجربه در جلسه، اعتماد به نفس افراد را براى  را براى 
بيان نظراتشان كاهش دهد. براى مثال ممكن استبيان نظراتشان كاهش دهد. براى مثال ممكن است فردى در مقايسه با ديگر شركت كنندگان،  فردى در مقايسه با ديگر شركت كنندگان، 

از سواد كافىاز سواد كافى بهره مند نباشد و نخواهد ديگر شركت كنندگان  از اين بهره مند نباشد و نخواهد ديگر شركت كنندگان  از اين موضوع باخبر شوند. موضوع باخبر شوند.
محتواى  و  داشته  آگاهى  كارگاه  مطالب  به  محتواى   و  داشته  آگاهى  كارگاه  مطالب  به  كه  دارند  حضور  كارگاه  در  افرادى  گاهى  كه-  دارند  حضور  كارگاه  در  افرادى  گاهى   -

جلسه براى آنانجلسه براى آنان تكرارى است و در نتيجه ترجيح مى دهند سكوت اختيار تكرارى است و در نتيجه ترجيح مى دهند سكوت اختيار  كنند.  كنند.
- ممكن است ناآشنايى با زبان كارگاه و يا داشتن- ممكن است ناآشنايى با زبان كارگاه و يا داشتن لهجه، باعث كم حرفى فرد شده باشد. لهجه، باعث كم حرفى فرد شده باشد.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- پيش از كارگاه به شركت كنندگان، درباره- پيش از كارگاه به شركت كنندگان، درباره ويژگى مشاركتى و تعاملى در كارگاه، اطالعاتى  ويژگى مشاركتى و تعاملى در كارگاه، اطالعاتى 
ارائه دهيد. ارسالارائه دهيد. ارسال نوشته هايى در زمينه ويژگى هاى كارگاه، كمك كننده نوشته هايى در زمينه ويژگى هاى كارگاه، كمك كننده است. اما مجموعه اى از  است. اما مجموعه اى از 
نوشته ها و تصاوير ونوشته ها و تصاوير و در صورت امكان فيلم ، براى اين منظور مناسب تر هستند در صورت امكان فيلم ، براى اين منظور مناسب تر هستند. عالوه بر اين، . عالوه بر اين، 
ايجاد محيطى (حقيقى يا مجازى) براى آشنايىايجاد محيطى (حقيقى يا مجازى) براى آشنايى شركت كنندگان با يكديگر، ميزان خجالت  شركت كنندگان با يكديگر، ميزان خجالت 
افراد در زمان كارگاهافراد در زمان كارگاه را كاهش مى دهد. تشكيل گروه در فضاهاى اجتماعى مجازى را كاهش مى دهد. تشكيل گروه در فضاهاى اجتماعى مجازى يا بانك  يا بانك 

اطالعاتى، حاوى عكس شركت كنندگان، نمونه هايى ازاطالعاتى، حاوى عكس شركت كنندگان، نمونه هايى از اين موارد هستند. اين موارد هستند.
براى  كارگاه  چنانچه  كه  بخواهيد  افراد  از  براى ،  كارگاه  چنانچه  كه  بخواهيد  افراد  از  كارگاه،  محتواى  زمينه  در  اطالعات  ارائه  با  كارگاه-  محتواى  زمينه  در  اطالعات  ارائه  با   -
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آنها تكرارى استآنها تكرارى است، فرصت را در اختيار ساير ، فرصت را در اختيار ساير 
شركت كنندگان قرار دهند.شركت كنندگان قرار دهند.

از  كه  بخواهيد  كارگاه  مجريان  از   كه  بخواهيد  كارگاه  مجريان  از  از-   -
در  كنند.  در   كنند.  پرهيز  صدا  ضبط  و  پرهيزفيلمبردارى  صدا  ضبط  و  فيلمبردارى 
بخش اصول كارگاه نيز توجه به اين مهمبخش اصول كارگاه نيز توجه به اين مهم را  را 

يادآور شويد.يادآور شويد.
- تالش كنيد پيش از كارگاه در مورد- تالش كنيد پيش از كارگاه در مورد نگرانى هايى كه ممكن است مانع مشاركت افراد  نگرانى هايى كه ممكن است مانع مشاركت افراد 
شود، اطالعاتىشود، اطالعاتى به دست آوريد. برخى از تسهيلگران، فرم «انتظارات و نگرانى به دست آوريد. برخى از تسهيلگران، فرم «انتظارات و نگرانى ها» را طراحى  ها» را طراحى 

و به همه شركت كنندگان ارسال مىو به همه شركت كنندگان ارسال مى كنند تا توسط آنان تكميل و به تسهيلگر ارسال شود كنند تا توسط آنان تكميل و به تسهيلگر ارسال شود..
- در بخش اصول كارگاه، اهميت مشاركت را يادآور شويد. در عي- در بخش اصول كارگاه، اهميت مشاركت را يادآور شويد. در عين حال به اين موضوع نيز ن حال به اين موضوع نيز 
اشاره كنيد كه شركت كنندگاناشاره كنيد كه شركت كنندگان براى ابراز نظر تحت فشار نخواهند بود. مى توانيد اضافه براى ابراز نظر تحت فشار نخواهند بود. مى توانيد اضافه كنيد  كنيد 
كه اگر فردى دليل خاصى دارد كه مى خواهدكه اگر فردى دليل خاصى دارد كه مى خواهد ابراز نظر نكند، مى تواند به طور خصوصى با  ابراز نظر نكند، مى تواند به طور خصوصى با 

شماشما يا كمك تسهيلگر در ميان بگذارد. يا كمك تسهيلگر در ميان بگذارد.
- در برخى از كارگاه- در برخى از كارگاه ها، الزم است به همگنى افراد از نظر دانش، تحصيالت ها، الزم است به همگنى افراد از نظر دانش، تحصيالت و تجربه و  و تجربه و 

غيره توجه داشته باشيد.غيره توجه داشته باشيد.
- ساير موارد- ساير موارد

  د  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ر صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- مطمئن شويد كه- مطمئن شويد كه فرد موردنظر از شركت كنندگان است. از مجريان بخواهيد از فرد موردنظر از شركت كنندگان است. از مجريان بخواهيد از ابتداى  ابتداى 
كارگاه براى افراد متفرقه (مستندساز، ارزياب، ناظر و غيرهكارگاه براى افراد متفرقه (مستندساز، ارزياب، ناظر و غيره) صندلى هاى مجزا در نظر بگيرند. ) صندلى هاى مجزا در نظر بگيرند. 
در چنين حالتى دردر چنين حالتى در زمان معارفه، از افراد ذكر شده نيز بخواهيد تا خود زمان معارفه، از افراد ذكر شده نيز بخواهيد تا خود را به جمع معرفى و  را به جمع معرفى و 

نقش خود را بيان كنندنقش خود را بيان كنند..
ميزان  اگر  كه  شد  ميزان   اگر  كه  شد  خواهيد  متوجه  ترتيب  بدين  كنيد.  بررسى  را  افراد  مشاركت  ميزان  خواهيد-  متوجه  ترتيب  بدين  كنيد.  بررسى  را  افراد  مشاركت  ميزان   -
يا  و  كمك تسهيلگر  تسهيلگر،  است  ممكن  يافت،  يا   و  كمك تسهيلگر  تسهيلگر،  است  ممكن  يافت،  كاهش  مقطعى  طور  به  فردى  كاهشمشاركت  مقطعى  طور  به  فردى  مشاركت 
خود شركتخود شركت كنندگان در آن نقش داشته باشند. در مورد اخير، در كنندگان در آن نقش داشته باشند. در مورد اخير، در بخش هاى مختلف كارگاه از  بخش هاى مختلف كارگاه از 

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
«به«به نظر من بهترين كار اين است كه امن ترين  نظر من بهترين كار اين است كه امن ترين 
و  كنيم  فراهم  شركت كنندگان  براى  را  و   كنيم  فراهم  شركت كنندگان  براى  را  فضافضا 
در  بخواهند،  اگر  آنها  كنيم.  در   بخواهند،  اگر  آنها  كنيم.  صبر  فقط  صبربعد  فقط  بعد 
گشود.» خواهند  گشود.»  خواهند  سخن  به  لب  مقتضى  سخنزمان  به  لب  مقتضى  زمان 
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شركت كنندگان بخواهيد تا بهشركت كنندگان بخواهيد تا به ميزان مشاركت خود امتياز بدهند و يا نمودار آن را ميزان مشاركت خود امتياز بدهند و يا نمودار آن را رسم كنند و  رسم كنند و 
در اختيار تسهيلگر يا كمك تسهيلگر قراردر اختيار تسهيلگر يا كمك تسهيلگر قرار دهند. دهند.

- موقعيت هايى براى كارهاى گروهى با تعداد كمتر فراهم- موقعيت هايى براى كارهاى گروهى با تعداد كمتر فراهم كنيد. مشاركت افراد در جمع هاى  كنيد. مشاركت افراد در جمع هاى 
كوچك ، اغلب راحت تركوچك ، اغلب راحت تر است و مى تواند به مرور افراد را براى مشاركت است و مى تواند به مرور افراد را براى مشاركت بيشتر آماده كند. بيشتر آماده كند.

- ابراز نظرهاى كوتاه توسط اين افراد را تشويق- ابراز نظرهاى كوتاه توسط اين افراد را تشويق كنيد و بازخورد مثبت بدهيد. گاهى الزم  كنيد و بازخورد مثبت بدهيد. گاهى الزم 
است در زماناست در زمان نظرخواهى جمعى، براى بيان نظر توسط اين افراد، اولويت قائل نظرخواهى جمعى، براى بيان نظر توسط اين افراد، اولويت قائل شويد؛ چرا كه  شويد؛ چرا كه 
اگر نظر آنان توسط ساير افراد، پيشاگر نظر آنان توسط ساير افراد، پيش از آنها مطرح شود، فرصت جلب مشاركت آنان از ميان از آنها مطرح شود، فرصت جلب مشاركت آنان از ميان  

برود.برود.
- به اين افراد مسئوليت هاى اجرايى بدهيد. بديهى است- به اين افراد مسئوليت هاى اجرايى بدهيد. بديهى است در اين مورد نبايد تحميل و  در اين مورد نبايد تحميل و 
اجبارى در ميان باشداجبارى در ميان باشد. براى اين منظور بهتر است به نقاط قوت افراد توجه. براى اين منظور بهتر است به نقاط قوت افراد توجه كنيد. براى مثال  كنيد. براى مثال 
از افراد خوش خط براى ثبت مطالباز افراد خوش خط براى ثبت مطالب كمك بخواهيد. ابتدا از مسئوليت هاى سبك تر استفاده  كمك بخواهيد. ابتدا از مسئوليت هاى سبك تر استفاده 

كنيدكنيد و به مرور اين مسئوليت ها را افزايش دهيد. از و به مرور اين مسئوليت ها را افزايش دهيد. از همكارى آنها در جمع تشكر كنيد. همكارى آنها در جمع تشكر كنيد.
- از «بارش افكار خاموش- از «بارش افكار خاموش»»2 استفاده كنيد. بخواهيد كه افراد نظرات خود را به جاى استفاده كنيد. بخواهيد كه افراد نظرات خود را به جاى بيان  بيان 
كردن، بنويسند و همه آنها را بخوانيد و دركردن، بنويسند و همه آنها را بخوانيد و در مكان مناسبى نصب كنيد. نشان دهيد كه همه  مكان مناسبى نصب كنيد. نشان دهيد كه همه 

نظرات برايتاننظرات برايتان مهم است. مهم است.
- از روش ها و بازى هايى استفاده كنيد- از روش ها و بازى هايى استفاده كنيد كه بايد به طور صامت اجرا شوند. در اين بازى كه بايد به طور صامت اجرا شوند. در اين بازى ها،  ها، 
سكوت  يك امتياز محسوب مى شود. ميزان مشاركت اينسكوت  يك امتياز محسوب مى شود. ميزان مشاركت اين افراد را در اين فعاليت ها زير نظر بگيريد. افراد را در اين فعاليت ها زير نظر بگيريد.

- در- در زمان هاى تنفس و در فضاهاى غيررسمى، با اين افراد زمان هاى تنفس و در فضاهاى غيررسمى، با اين افراد در مورد موضوعات عمومى  در مورد موضوعات عمومى 
گپى بزنيد. البته توجه داشته باشيدگپى بزنيد. البته توجه داشته باشيد كه توجه شما به اين افراد باعث بروز احساس ناخوشايند كه توجه شما به اين افراد باعث بروز احساس ناخوشايند  

در ديگر شركت كنندگان نشود.در ديگر شركت كنندگان نشود.
- ساير موارد- ساير موارد

2- Silent Brain-storming
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بى انگيزگى شركتبى انگيزگى شركت كنندگان كنندگان

  توصيفتوصيف موقعيت موقعيت
تمايل  شركت كنندگان  برخى  كه  تمايل  شويد  شركت كنندگان  برخى  كه  مى شويد  متوجه  جلسه  ابتداى  از  كارگاه ها  در  گاهى  مى  متوجه  جلسه  ابتداى  از  كارگاه ها  در  گاهى   
زيادى براى استفاده اززيادى براى استفاده از كارگاه و شركت و مشاركت در جلسه را ندارند. گاهى كارگاه و شركت و مشاركت در جلسه را ندارند. گاهى نيز ممكن است  نيز ممكن است 

به علل مختلف در طى كارگاه، رغبتبه علل مختلف در طى كارگاه، رغبت افراد به مرور كاهش پيدا كند. افراد به مرور كاهش پيدا كند.
وجود،  وجود،  گيرد،  مى گيرد،  قرار  غفلت  مورد  آموزشى  نشست هاى  و  كارگاه ها  مى  قرار  غفلت  مورد  نشست هاى آموزشى  و  كارگاه ها  از  بسيارى  در  آنچه  از  بسيارى  در  آنچه   
ايجاد و استمرار «انگيزه» در شركت كنندگان استايجاد و استمرار «انگيزه» در شركت كنندگان است. وجود اين مهم، تا حد زيادى به خود فرد . وجود اين مهم، تا حد زيادى به خود فرد 
بستگىبستگى دارد، اما نمى توان انكار كرد كه تسهيلگر و برگزاركننده دارد، اما نمى توان انكار كرد كه تسهيلگر و برگزاركننده كارگاه نيز مى تواند نقش  كارگاه نيز مى تواند نقش 

مؤثرى در ايجاد و حفظمؤثرى در ايجاد و حفظ انگيزه در شركت كننده داشته باشند. انگيزه در شركت كننده داشته باشند.

 به ساعت نگاهى مى اندازد و با بى ميلى به ساعت نگاهى مى اندازد و با بى ميلى به سمت كمد مى رود، با خودش حرف مى زند به سمت كمد مى رود، با خودش حرف مى زند: «واى امروز : «واى امروز 
كارگاه دارم، اما حوصله رفتن را ندارم. خوبهكارگاه دارم، اما حوصله رفتن را ندارم. خوبه ظهر موقع ناهار بروم و اسمم رو تو ليست اضافه ظهر موقع ناهار بروم و اسمم رو تو ليست اضافه كنم  كنم 
تا گواهى نامه رو بگيرم... اگه امتياز نداشت كهتا گواهى نامه رو بگيرم... اگه امتياز نداشت كه اصالً نمى رفتم... نه، صبح ميرم و بعد از ناهار اصالً نمى رفتم... نه، صبح ميرم و بعد از ناهار مى زنم  مى زنم 
بيرون... گفتن كارگاه ساعت بيرون... گفتن كارگاه ساعت 8:308:30 شروع مى شه شروع مى شه، من ، من 9:309:30 هم برسم خوبه، هيچ وقت رأس ساعت  هم برسم خوبه، هيچ وقت رأس ساعت 

شروعشروع نمى شه. هميشه تأخير دارن... نه... بهتره همون ظهر برم نمى شه. هميشه تأخير دارن... نه... بهتره همون ظهر برم به كارها هم مى رسم...» به كارها هم مى رسم...»
[چند دقيقه بعد پاى تلفن[چند دقيقه بعد پاى تلفن]]

: الو سالم: الو سالم
: سالم احوالت؛ خوبى؟: سالم احوالت؛ خوبى؟

: ممنون، مى رى كارگاه؟ نرفتى: ممنون، مى رى كارگاه؟ نرفتى هنوز؟ هنوز؟
: دارم مى رم، تو چى؟: دارم مى رم، تو چى؟

: تصميم دارم ظهر بيام: تصميم دارم ظهر بيام، آخه كار دارم، بايد برم دنبال دخترم بيارمش خونه، چند، آخه كار دارم، بايد برم دنبال دخترم بيارمش خونه، چند تا كار ديگه هم  تا كار ديگه هم 
دارم، بايد آمارهاى پايگاه ها رودارم، بايد آمارهاى پايگاه ها رو بفرستم بعدش ميام، فقط يه زحمتى، رفتى اسم منو هم بفرستم بعدش ميام، فقط يه زحمتى، رفتى اسم منو هم بنويس، فكر  بنويس، فكر 

كنم اين كارگاه كنم اين كارگاه 1515 امتياز داره، همين هم امتياز داره، همين هم غنيمته! غنيمته!
ولى من بعِد ناهار نمى مونم ها؛ اگه بشه مى رم، كارگاه شلوغه فكر نمى مونم ها؛ اگه بشه مى رم، كارگاه شلوغه فكر نمى كنم  كنم  ولى من بعِد ناهار نمى: آره واقعاً، باشه حتماً  : آره واقعاً، باشه حتماً 

بفهمن. دفعة پيش بفهمن. دفعة پيش 4040 نفر بوديم. نفر بوديم.
: آره راست مى: آره راست مى گى، راستى به استاد اصرار كنيم روز سوم كارگاه رو گى، راستى به استاد اصرار كنيم روز سوم كارگاه رو زودتر تموم كنه، اگه همه بگن  زودتر تموم كنه، اگه همه بگن 

قبول مى كنه.قبول مى كنه.
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 دير آمدن به جلسه دير آمدن به جلسه و ترك زودهنگام (مثل ترك جلسه بعد از ناهار)، تمايل و ترك زودهنگام (مثل ترك جلسه بعد از ناهار)، تمايل نداشتن به  نداشتن به 
مشاركت، تضعيف روحيه ساير شركت كنندگان و حتىمشاركت، تضعيف روحيه ساير شركت كنندگان و حتى تسهيلگر، رعايت نكردن اصول كارگاه،  تسهيلگر، رعايت نكردن اصول كارگاه، 
بهانه گيرى و ساز مخالفبهانه گيرى و ساز مخالف زدن، از عمده نشانه هاى وجود اين وضعيت دشوار در زدن، از عمده نشانه هاى وجود اين وضعيت دشوار در جلسه است. جلسه است.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- اغلب، افرادى كه به اجبار و- اغلب، افرادى كه به اجبار و با دستور شخص ديگرى در كارگاه شركت مى كنند  با دستور شخص ديگرى در كارگاه شركت مى كنند 
(مثال(مثًال به دستور مقام باالتر و يا طبق برنامه روتين سازمانً به دستور مقام باالتر و يا طبق برنامه روتين سازمان خود به كارگاه فرستاده شده اند)  خود به كارگاه فرستاده شده اند) 
شركت  براى  افراد  انگيزه  نيز  گاهى  ندارند.  كارگاه  مباحث  شركت   براى  افراد  انگيزه  نيز  گاهى  ندارند.  كارگاه  مباحث  يادگيرى  به  چندانى  يادگيرىانگيزه  به  چندانى  انگيزه 
دردر كارگاه، يادگيرى نيست و مواردى مانند دريافت گواهى شركت در كارگاه، يادگيرى نيست و مواردى مانند دريافت گواهى شركت در دوره، گرفتن حق  دوره، گرفتن حق 
مأموريت و حتى امكان استفاده از زمانمأموريت و حتى امكان استفاده از زمان كارگاه براى رسيدن به ساير امور شخصى مورد  كارگاه براى رسيدن به ساير امور شخصى مورد 

نظر آناننظر آنان است. است.
- گاهى شركت كنندگان احساس مى كنند كه كارگاه «بارى- گاهى شركت كنندگان احساس مى كنند كه كارگاه «بارى به هر جهت» برگزار مى شود و  به هر جهت» برگزار مى شود و 

تسهيلگر براى يادگيرىتسهيلگر براى يادگيرى شركت كنندگان اهميتى قائل نيست. شركت كنندگان اهميتى قائل نيست.
- برخى از افراد نسبت به- برخى از افراد نسبت به موضوع كارگاه بى عالقه هستند. (البته برخى از افراد نيز موضوع كارگاه بى عالقه هستند. (البته برخى از افراد نيز نسبت  نسبت 
به نحوه برگزارى مشاركتى كارگاه بى عالقه هستند كهبه نحوه برگزارى مشاركتى كارگاه بى عالقه هستند كه به موضوع اخير به طور جداگانه در  به موضوع اخير به طور جداگانه در 
يكى از موقعيتيكى از موقعيت هاى دشوار پرداخته ايم) و آن را متناسب با نيازهاى هاى دشوار پرداخته ايم) و آن را متناسب با نيازهاى آموزشى خود نمى دانند.  آموزشى خود نمى دانند. 
گاهى نيز شركتگاهى نيز شركت  كننده در حين كارگاهكننده در حين كارگاه متوجه مى شود كه مبحث كارگاه با آنچه مورد نظر متوجه مى شود كه مبحث كارگاه با آنچه مورد نظر او  او 

بوده است، تفاوت دارد.بوده است، تفاوت دارد.
- گاهى اوقات تسهيلگر با فردى مواجه- گاهى اوقات تسهيلگر با فردى مواجه مى شود كه درباره موضوع كارگاه اطالعات خوبى  مى شود كه درباره موضوع كارگاه اطالعات خوبى 
دارد ودارد و در نتيجه سطح كارگاه براى او غناى كافى ندارد و در نتيجه سطح كارگاه براى او غناى كافى ندارد و يا سطح ساير شركت كنندگان پايين  يا سطح ساير شركت كنندگان پايين 

است؛ بنابراين مطالب مطرحاست؛ بنابراين مطالب مطرح شده براى او تازگى ندارد. شده براى او تازگى ندارد.
- گاهى تسهيلگر، به هر علت- گاهى تسهيلگر، به هر علت، مورد عالقه فرد شركت كننده نيست يا شركت كننده به، مورد عالقه فرد شركت كننده نيست يا شركت كننده به  

توانايى و يا دانش او باور ندارد.توانايى و يا دانش او باور ندارد.
- تسهيلگر خود براى- تسهيلگر خود براى برگزارى كارگاه انگيزه ندارد و اين حالت را به شركت برگزارى كارگاه انگيزه ندارد و اين حالت را به شركت كنندگان منتقل  كنندگان منتقل 

مى كند.مى كند.
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براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- پيش از كارگاه در مورد كارگاه و نحوه برگزارى و- پيش از كارگاه در مورد كارگاه و نحوه برگزارى و مديريت آن به شركت كنندگان اطالعاتى  مديريت آن به شركت كنندگان اطالعاتى 
بدهيد. اين كار مىبدهيد. اين كار مى تواند بيانگر توجه و اهميت  دادن به شركت كنندگان بوده تواند بيانگر توجه و اهميت  دادن به شركت كنندگان بوده و انگيزه آنان را  و انگيزه آنان را 
افزايش دهد. اطالعاتى مانند نحوه دسترسىافزايش دهد. اطالعاتى مانند نحوه دسترسى به محل كارگاه، امكانات موجود در محل برگزارى  به محل كارگاه، امكانات موجود در محل برگزارى 
(پاركينگ، اينترنت(پاركينگ، اينترنت، هتل و غيره)، مشخصات فرد تسهيلگر، كمك تسهيلگر و تيم، هتل و غيره)، مشخصات فرد تسهيلگر، كمك تسهيلگر و تيم آموزشى و  آموزشى و 
حتى در برخى مواقع وضعيت آب وهواى منطقهحتى در برخى مواقع وضعيت آب وهواى منطقه در روزهاى برگزارى كارگاه. عالوه بر اين موارد،  در روزهاى برگزارى كارگاه. عالوه بر اين موارد، 

ذكر ارائهذكر ارائه گواهى شركت در دوره، براى برخى از شركت كنندگان انگيزه گواهى شركت در دوره، براى برخى از شركت كنندگان انگيزه بخش است. بخش است.
- سازمان درخواست كننده و مجريان كارگاه، منبع اطالعاتى- سازمان درخواست كننده و مجريان كارگاه، منبع اطالعاتى بسيار خوبى در مورد عوامل  بسيار خوبى در مورد عوامل 
پيشين) )  كارگاه هاى  در  شده  كسب  تجارب  به  توجه  (با  پيشين  كارگاه هاى  در  شده  كسب  تجارب  به  توجه  (با  شركت كنندگان  شركت كنندگانبى انگيزه كننده  بى انگيزه كننده 
هستند. با پرسش درباره اين موارد، مى توانيد اطالعات بسيارهستند. با پرسش درباره اين موارد، مى توانيد اطالعات بسيار خوبى به دست آورده و اقدامات  خوبى به دست آورده و اقدامات 

پيشگيرانه را انجام دهيدپيشگيرانه را انجام دهيد..
- ارائه اطالعاتى در زمينه نحوه استفاده شركت كنندگان از مباحث- ارائه اطالعاتى در زمينه نحوه استفاده شركت كنندگان از مباحث كارگاه در زندگى و يا  كارگاه در زندگى و يا 
محيِط كارى نيز انگيزه بخشمحيِط كارى نيز انگيزه بخش است. برخى از تسهيلگران، نقل قولى از شركت كنندگان قبلى است. برخى از تسهيلگران، نقل قولى از شركت كنندگان قبلى را  را 

مورد استفاده قرار مى دهند.مورد استفاده قرار مى دهند.
- وجود فرد يا افرادى- وجود فرد يا افرادى كه بتوانند به سؤاالت شركت كنندگان در مورد محتوا و كه بتوانند به سؤاالت شركت كنندگان در مورد محتوا و امور اجرايى  امور اجرايى 
پاسخ دهند، بسيار كمك كننده است. بديهى استپاسخ دهند، بسيار كمك كننده است. بديهى است نحوه برخورد اين افراد و ميزان اهميت  نحوه برخورد اين افراد و ميزان اهميت 

قائل شدن آنهاقائل شدن آنها به دغدغه هاى شركت كنندگان، بسيار بااهميت است. به دغدغه هاى شركت كنندگان، بسيار بااهميت است.
- ارسال اطالعات- ارسال اطالعات آموزشى، جزوات و كتاب هاى مرتبط، قبل از برگزارى كارگاه آموزشى، جزوات و كتاب هاى مرتبط، قبل از برگزارى كارگاه، براى برخى ، براى برخى 

از افراد انگيزه بخش است.از افراد انگيزه بخش است.
- آشنايى با نيازهاى- آشنايى با نيازهاى آموزشى شركت كنندگان اهميت زيادى دارد. نيازهاى آموزشى، ممكن  آموزشى شركت كنندگان اهميت زيادى دارد. نيازهاى آموزشى، ممكن 
استاست توسط مديران سازمان هاى سفارش دهنده كارگاه، استخراج شده و توسط مديران سازمان هاى سفارش دهنده كارگاه، استخراج شده و در اختيار تسهيلگر  در اختيار تسهيلگر 
قرار گيرد و يا ممكن است تسهيلگرقرار گيرد و يا ممكن است تسهيلگر، خود، پيش از كارگاه اقدام به نيازسنجى آموزشى كند. ، خود، پيش از كارگاه اقدام به نيازسنجى آموزشى كند. 
دارد،  امكان  كه  جايى  دارد،   امكان  كه  جايى  تا  كارگاه،  درخواست كننده  سازمان  در  مسئوالن  با  مذاكره  انجام  تا  كارگاه،  درخواست كننده  سازمان  در  مسئوالن  با  مذاكره  انجام  طىطى 
محيطى را فراهم كنيد كه شركتمحيطى را فراهم كنيد كه شركت كنندگان بتوانند با انتخاب و اراده خود به جلسه آموزشى كنندگان بتوانند با انتخاب و اراده خود به جلسه آموزشى  
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بيايند.بيايند.
- توجه به دغدغه هاى شركت كنندگان (افراد با معلوليت- توجه به دغدغه هاى شركت كنندگان (افراد با معلوليت جسمانى، افراد با رژيم هاى غذايى  جسمانى، افراد با رژيم هاى غذايى 
خاص مثل افراد ديابتىخاص مثل افراد ديابتى يا افراد گياه خوار) نشانه توجه تيم آموزشى به تك يا افراد گياه خوار) نشانه توجه تيم آموزشى به تك تك شركت كنندگان  تك شركت كنندگان 

است.است.
- امكان آشنايى شركت كنندگان با يكديگر- امكان آشنايى شركت كنندگان با يكديگر و دانش و تجربه آنان نيز كمك كننده است.  و دانش و تجربه آنان نيز كمك كننده است. 

براىبراى اين منظور، شبكه هاى اجتماعى مى توانند مورد استفاده قرار اين منظور، شبكه هاى اجتماعى مى توانند مورد استفاده قرار گيرند. گيرند.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حي  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ن كارگاه:
- سعى كنيد دليل كاهش انگيزه را بيابيد. گاهى يك- سعى كنيد دليل كاهش انگيزه را بيابيد. گاهى يك خبر تلفنى بد مى تواند باعث اين  خبر تلفنى بد مى تواند باعث اين 

موضوع شده باشدموضوع شده باشد. توجه تسهيلگر به اين مورد مى تواند انگيزه افراد را. توجه تسهيلگر به اين مورد مى تواند انگيزه افراد را افزايش دهد. افزايش دهد.
- اغلب استفاده از روش هاى يادگيرى فعال، رويكرد- اغلب استفاده از روش هاى يادگيرى فعال، رويكرد مشاركتى و تنوع در روش هاى انتقال  مشاركتى و تنوع در روش هاى انتقال 
ايفاى  گروهى،  ايفاى  هاى  گروهى،  بحث هاى  و  كارها  از  مى توانيد  منظور  اين  براى  است.  بحث  و  كارها  از  مى توانيد  منظور  اين  براى  است.  انگيزه بخش  انگيزه بخشمطالب،  مطالب، 
نقش، بازى هاى هدف دار آموزشى، پخشنقش، بازى هاى هدف دار آموزشى، پخش فيلم هاى مرتبط به موضوع آموزشى، جلسات پرسش  فيلم هاى مرتبط به موضوع آموزشى، جلسات پرسش 
و پاسخو پاسخ و موارد مشابه بهره مند شويد. در برخى از فضاهاى و موارد مشابه بهره مند شويد. در برخى از فضاهاى آموزشى، استفاده از موسيقى نيز  آموزشى، استفاده از موسيقى نيز 

كمك كننده است.كمك كننده است.
باال  باال   باعث  مى تواند  شركت كنندگان،  درخواست  به  پاسخ  در  تسهيلگر  باعث  مى تواند  شركت كنندگان،  درخواست  به  پاسخ  در  تسهيلگر  انعطاف پذيرى  انعطاف پذيرى-   -
رفتن سطح انگيزه باشد. مثًال توجه به تمايل شركترفتن سطح انگيزه باشد. مثًال توجه به تمايل شركت كنندگان به تغيير ساعت كارگاه يا كم  كنندگان به تغيير ساعت كارگاه يا كم 
و زياد كردنو زياد كردن برخى از قسمت ها (تا حدى كه به اهداف كارگاه برخى از قسمت ها (تا حدى كه به اهداف كارگاه لطمه نزند) نمونه اى از اين  لطمه نزند) نمونه اى از اين 
انعطاف پذيرى است. بهانعطاف پذيرى است. به طور حتم در مورد اين تغييرات، بايد ميان شركت كنندگان طور حتم در مورد اين تغييرات، بايد ميان شركت كنندگان گفت وگو  گفت وگو 

انجام گيرد تا هيچ كس از تغيير اعمال شدهانجام گيرد تا هيچ كس از تغيير اعمال شده، متضرر نشود.، متضرر نشود.
- اهداى جايزه و تشويق افراد، نقش مهمى در- اهداى جايزه و تشويق افراد، نقش مهمى در افزايش انگيزه دارد. به طور حتم، رعايت  افزايش انگيزه دارد. به طور حتم، رعايت 
عدالت در اينعدالت در اين مورد بايد مورد توجه قرار گيرد. چه بسا رعايت نكردن مورد بايد مورد توجه قرار گيرد. چه بسا رعايت نكردن عدالت، منجر به كاهش  عدالت، منجر به كاهش 

انگيزه ساير افراد شود.انگيزه ساير افراد شود.
- اجازه انتخاب- اجازه انتخاب، به افراد انگيزه مى دهد. مثًال چنانچه امكان انتخاب ناهار، به افراد انگيزه مى دهد. مثًال چنانچه امكان انتخاب ناهار از يك ليست را  از يك ليست را 
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فراهم كنيد، به تنوع انتخاب هافراهم كنيد، به تنوع انتخاب ها توجه كرده ايد.  توجه كرده ايد. 
نشستن در مكان مورد عالقه، داوطلب شدننشستن در مكان مورد عالقه، داوطلب شدن  
براى انجام يك مورد آموزشى و حتى تمايل براى انجام يك مورد آموزشى و حتى تمايل 
به شركتبه شركت در آزمون ها، نمونه هاى ديگرى از  در آزمون ها، نمونه هاى ديگرى از 
اين  به  تسهيلگر  توجه  اين .  به  تسهيلگر  توجه  هستند.  موارد  هستنداين  موارد  اين 
موارد از ديد شركت كنندگان بهموارد از ديد شركت كنندگان به دور نمى ماند. دور نمى ماند.

- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
«به نظر من هيچ چيز انگيزه بخش تر از توجه «به نظر من هيچ چيز انگيزه بخش تر از توجه 
به نياز هاى آموزشى و مشكالت شركت كنندگان به نياز هاى آموزشى و مشكالت شركت كنندگان 
كه  تسهيلگرى  فرايند،  اين  در  كه نيست.  تسهيلگرى  فرايند،  اين  در  نيست. 
مشكل  خودش  تا  كند  كمك  فرد  به  مشكل بتواند  خودش  تا  كند  كمك  فرد  به  بتواند 
بود.» خواهد  موفق  بسيار  كند،  حل  را  بود.»خود  خواهد  موفق  بسيار  كند،  حل  را  خود 
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خواب آلودگى شركت كنندگانخواب آلودگى شركت كنندگان

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 نياز به استراحت و خواب در فضاى كارگاه نياز به استراحت و خواب در فضاى كارگاه آموزشى، موردى است كه به  احتمال زياد براى  آموزشى، موردى است كه به  احتمال زياد براى 
همه ماهمه ما پيش آمده است. اين نياز گاهى به حدى شديد است پيش آمده است. اين نياز گاهى به حدى شديد است كه قدرت تمركز و يادگيرى را از فرد  كه قدرت تمركز و يادگيرى را از فرد 
مى گيردمى گيرد. در اين حالت، اغلب فرد به هر نحوى سعى مى. در اين حالت، اغلب فرد به هر نحوى سعى مى كند اين زمان را سپرى كند، به اين اميد  كند اين زمان را سپرى كند، به اين اميد 
كهكه خواب از سرش بپرد! به احتمال زياد در چنين وضعيتى خواب از سرش بپرد! به احتمال زياد در چنين وضعيتى، نه تنها ميزان بازدهى فرد كاهش پيدا ، نه تنها ميزان بازدهى فرد كاهش پيدا 
مى كند، بلكهمى كند، بلكه شاهد كاهش انرژى در فضاى آموزشى و تسرى كسالت به شاهد كاهش انرژى در فضاى آموزشى و تسرى كسالت به ساير افراد و حتى خود  ساير افراد و حتى خود 

تسهيلگر نيز خواهيم بود. گاهىتسهيلگر نيز خواهيم بود. گاهى در ساعات بعد از ناهار به جاى كارگاه، با خوابگاه در ساعات بعد از ناهار به جاى كارگاه، با خوابگاه مواجهيم! مواجهيم!

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- بى انگيزگى شركت كننده يك عامل مؤثر- بى انگيزگى شركت كننده يك عامل مؤثر در ايجاد كسالت در وى است كه به مرور به در ايجاد كسالت در وى است كه به مرور به  
صورت خواب آلودگى جلوه مى كند. (در توضيح علل بىصورت خواب آلودگى جلوه مى كند. (در توضيح علل بى انگيزگى و راهكارهاى مواجهه با آن،  انگيزگى و راهكارهاى مواجهه با آن، 

به بخش هاى مرتبط بهبه بخش هاى مرتبط به اين موضوع مراجعه كنيد). اين موضوع مراجعه كنيد).
- به طور كلى بايد گفت كه- به طور كلى بايد گفت كه هر نوع يكنواختى مى تواند منجر به خواب آلودگى شود هر نوع يكنواختى مى تواند منجر به خواب آلودگى شود. يكنواختى . يكنواختى 
در نحوه ارائه مطالب، يكنواختى در صدا، محل نشستندر نحوه ارائه مطالب، يكنواختى در صدا، محل نشستن و بى تحركى نمونه هايى از اين موارد هستند. و بى تحركى نمونه هايى از اين موارد هستند.

سطح  در  عوامل  سطح  ترين  در  عوامل  اصلى ترين  از  يكى  گذشته،  شب  در  خواب  كيفيت  و  مدت  اصلى  از  يكى  گذشته،  شب  در  خواب  كيفيت  و  مدت  طول  طول-   -
خواب آلودگى فرد در طى روزخواب آلودگى فرد در طى روز است. ميزان خواب الزم براى هر فرد با توجه به است. ميزان خواب الزم براى هر فرد با توجه به عوامل مختلفى  عوامل مختلفى 
از جمله سن و عادات فردى متفاوت استاز جمله سن و عادات فردى متفاوت است. كيفيت خواب نيز تحت تأثير عوامل متعددى . كيفيت خواب نيز تحت تأثير عوامل متعددى 
مانند سر ومانند سر و صدا، تغيير محل استراحت، وضعيت آسايش روانى فرد و غيره صدا، تغيير محل استراحت، وضعيت آسايش روانى فرد و غيره است. عده اى از  است. عده اى از 

شركت كنندگان ممكن است براى رسيدنشركت كنندگان ممكن است براى رسيدن به محل كارگاه، شب را در سفر بوده اند. به محل كارگاه، شب را در سفر بوده اند.

 بعد از ناهار بعد از ناهار، خواب به سراغش آمده بود و سرش را روى ميز، خواب به سراغش آمده بود و سرش را روى ميز مقابلش گذاشته بود. وقتى به او  مقابلش گذاشته بود. وقتى به او 
نزديك شدم، چشم هايشنزديك شدم، چشم هايش از شدت خستگى و خواب، قرمز شده بود. ياد خودم از شدت خستگى و خواب، قرمز شده بود. ياد خودم افتادم كه در سالن  افتادم كه در سالن 
آمفى تئاتر دانشگاه و در محيطآمفى تئاتر دانشگاه و در محيط گرم، تاريك و بى روح سالن، چقدر برايم سخت بود گرم، تاريك و بى روح سالن، چقدر برايم سخت بود كه بيدار بمانم؛  كه بيدار بمانم؛ 

به خودم مى گفتم كاش مى شدبه خودم مى گفتم كاش مى شد لحظه اى چشم هايم را مى بستم تا چرتى بزنم لحظه اى چشم هايم را مى بستم تا چرتى بزنم..
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- گاهى- گاهى خود تسهيلگر خواب آلوده است و آهنگ كالم، وضعيت ظاهرى خود تسهيلگر خواب آلوده است و آهنگ كالم، وضعيت ظاهرى و نحوه رفتار  و نحوه رفتار 
فرد  فرد   يك  كه  گفت  كلى  بايد  طور  به  مى دهد.  انتقال  يك  كه  گفت  كلى  بايد  طور  به  مى دهد.  انتقال  شركت كنندگان  به  را  خواب آلودگى  شركت كنندگاناو  به  را  خواب آلودگى  او 

خواب آلوده (تسهيلگر يا شركت كننده) ديگران را همخواب آلوده (تسهيلگر يا شركت كننده) ديگران را هم كسل مى كند. كسل مى كند.
- محيط آموزشى نيز در ايجاد خواب آلودگى- محيط آموزشى نيز در ايجاد خواب آلودگى بى تأثير نيست. سقف كوتاه در سالن، نبود  بى تأثير نيست. سقف كوتاه در سالن، نبود 
پنجره ، نبودپنجره ، نبود جريان هواى تازه، رنگ سفيد ديوارها، دور و ناخوانا بودن جريان هواى تازه، رنگ سفيد ديوارها، دور و ناخوانا بودن مطالب پاورپوينت و  مطالب پاورپوينت و 
نور نامناسب (مثل تابش نور مستقيم بهنور نامناسب (مثل تابش نور مستقيم به چشم و يا نور كم) از جمله مواردى هستند كه چشم و يا نور كم) از جمله مواردى هستند كه در  در 
فضاى آموزشى، خواب آورى را تشديد مى كنند. برخىفضاى آموزشى، خواب آورى را تشديد مى كنند. برخى از چيدمان ها نيز خواب آورى بيشترى  از چيدمان ها نيز خواب آورى بيشترى 

به همراه دارندبه همراه دارند..
- خوردن غذا اغلب رخوت و سنگينى را به همراه مى- خوردن غذا اغلب رخوت و سنگينى را به همراه مى آورد و هر چه حجم غذا و ميزان  آورد و هر چه حجم غذا و ميزان 
چرب بودنچرب بودن آن بيشتر باشد، ميزان خواب آلودگى شديدتر خواهد بود. برخى آن بيشتر باشد، ميزان خواب آلودگى شديدتر خواهد بود. برخى از نوشيدنى ها  از نوشيدنى ها 

(مثل دوغ) نيز اثر خواب آلودگى دارند(مثل دوغ) نيز اثر خواب آلودگى دارند..
كه  مى كنند  استفاده  داروهايى  كه   مى كنند  استفاده  داروهايى  از  بيمارى  دليل  به  شركت كننده،  افراد  از  بعضى  گاهى  از-  بيمارى  دليل  به  شركت كننده،  افراد  از  بعضى  گاهى   -
خواب  آلودگى و نوعى منگىخواب  آلودگى و نوعى منگى ايجاد مى كنند. نمونه اين داروها، برخى از انواع داروهاى ايجاد مى كنند. نمونه اين داروها، برخى از انواع داروهاى ضد حساسيت  ضد حساسيت 

(آنتى هيستامين )، ضد سرفه (شربت ها) و يا(آنتى هيستامين )، ضد سرفه (شربت ها) و يا برخى داروهاى مسكن (حاوى كدئين) هستند. برخى داروهاى مسكن (حاوى كدئين) هستند.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- گاهى الزم است ساعت شروع روز اول كارگاه- گاهى الزم است ساعت شروع روز اول كارگاه را كمى ديرتر از ساير روزها تنظيم كنيد.  را كمى ديرتر از ساير روزها تنظيم كنيد. 
بدين  ترتيببدين  ترتيب امكان استراحت بيشترى براى افراد فراهم خواهد شد. اين موضوع امكان استراحت بيشترى براى افراد فراهم خواهد شد. اين موضوع بخصوص به  بخصوص به 
افرادى كه براى رسيدن به كارگاه، شب راافرادى كه براى رسيدن به كارگاه، شب را در سفر بوده اند كمك مى كند. نظرسنجى پيش  در سفر بوده اند كمك مى كند. نظرسنجى پيش 
ازاز كارگاه، در مورد زمان مناسب براى شروع روز اول نيز كارگاه، در مورد زمان مناسب براى شروع روز اول نيز مى تواند به تسهيلگر، در برنامه ريزى  مى تواند به تسهيلگر، در برنامه ريزى 
زمانى، كمك كندزمانى، كمك كند. عالوه بر اين، ممكن است صالح بدانيد كه روز اول. عالوه بر اين، ممكن است صالح بدانيد كه روز اول كارگاه زودتر خاتمه  كارگاه زودتر خاتمه 
يابد تا افراد براى روز دوم بايابد تا افراد براى روز دوم با آمادگى بيشترى حضور يابند. به هر حال توصيه مى شود آمادگى بيشترى حضور يابند. به هر حال توصيه مى شود كه  كه 

ساعات بعد از ناهار تا حد امكان كوتاه ترساعات بعد از ناهار تا حد امكان كوتاه تر شوند. شوند.
- توجه به غذاهاى وعده ناهار (از نظر حجم و- توجه به غذاهاى وعده ناهار (از نظر حجم و سنگينى غذا) بااهميت است. از طرف  سنگينى غذا) بااهميت است. از طرف 
كمك   كمك    خواب آلودگى  بروز  از  پيشگيرى  در  مى تواند  قهوه  مانند  خواب آلودگى  بروز  از  پيشگيرى  در  مى تواند  قهوه  مانند  نوشيدنى هايى  وجود  نوشيدنى هايىديگر  وجود  ديگر 
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كنند. در فرهنگ ايرانى پذيرايى با چاى پس ازكنند. در فرهنگ ايرانى پذيرايى با چاى پس از ناهار گزينه مطلوبى است. پيشنهاد ديگر  ناهار گزينه مطلوبى است. پيشنهاد ديگر 
اينكه از افراد دراينكه از افراد در همان ابتداى كارگاه و قبل از شروع رسمى آن با همان ابتداى كارگاه و قبل از شروع رسمى آن با چاى يا قهوه پذيرايى شود. چاى يا قهوه پذيرايى شود.

- استفاده از فعاليت هاى پرتحرك- استفاده از فعاليت هاى پرتحرك، بازى ها، كارهاى گروهى و جلب مشاركت افراد، سطح ، بازى ها، كارهاى گروهى و جلب مشاركت افراد، سطح 
بهتر  مى يابد.  كاهش  خواب آلودگى  ميزان  بهتر   مى يابد.  كاهش  خواب آلودگى  ميزان  كه  مى دهد  تغيير  به گونه اى  را  بدن  كه هاى  مى دهد  تغيير  به گونه اى  را  بدن  هورمونهورمون هاى 
وجود  وجود   احتمال  كه  كنيد  تنظيم  ساعاتى  براى  را  كارگاه  مشاركتى   احتمالهاى  كه  كنيد  تنظيم  ساعاتى  براى  را  كارگاه  مشاركتى   بخش هاى  برگزارى  بخش است  برگزارى  است 

خواب آلودگى بيشتر است (مثًال در نظر گرفتن يكخواب آلودگى بيشتر است (مثًال در نظر گرفتن يك كار گروهى براى ساعت بعد از ناهار). كار گروهى براى ساعت بعد از ناهار).
- در هر حال، توجه به- در هر حال، توجه به اين نكته بسيار اهميت دارد كه تسهيلگر مدت كوتاهى را اين نكته بسيار اهميت دارد كه تسهيلگر مدت كوتاهى را به  به 
زمان هاى  اختصاص  نكند.  سخنرانى  زمان هاى   اختصاص  نكند.  سخنرانى  زياد  به اصطالح،  و  داده  اختصاص  خود  زيادصحبت هاى  به اصطالح،  و  داده  اختصاص  خود  صحبت هاى 
كوتاه ترى به ارائه مطالبكوتاه ترى به ارائه مطالب آموزشى نيز در پيشگيرى از بروز خستگى در جلسه كمك آموزشى نيز در پيشگيرى از بروز خستگى در جلسه كمك كننده  كننده 
به  دقيقه اى،  به   دقيقه اى،  جلسه 7575  دو  جاى  به  را  جلسه   دو  جاى  به  را  ناهار  از  بعد  آموزشى  ساعات  مى توانيد  مثًال  ناهاراست.  از  بعد  آموزشى  ساعات  مى توانيد  مثًال  است. 

صورتصورت سه جلسه  سه جلسه 5050 دقيقه اى در نظر بگيريد. دقيقه اى در نظر بگيريد.
انواع  از  پرهيز  انواع   از  پرهيز  و  صدا  تسهيلگر،  استقرار  محل  نبودن  ثابت  كه  داشت  ياد  و  صدا  تسهيلگر،  استقرار  محل  نبودن  ثابت  كه  داشت  ياد  به  بايد  به-  بايد   -
يكنواختى بااهميت هستند. استفاده مناسب از موسيقىيكنواختى بااهميت هستند. استفاده مناسب از موسيقى، فضا، نور، تهويه مناسب و چيدمان ، فضا، نور، تهويه مناسب و چيدمان 
چنانچه به دقت انجامچنانچه به دقت انجام گيرند، بسيار كمك كننده خواهد بود. با توجه به ميزان گيرند، بسيار كمك كننده خواهد بود. با توجه به ميزان و جهت تابش  و جهت تابش 
نور، مى توان بهترين چيدمان را درنور، مى توان بهترين چيدمان را در نظر گرفت؛ اما گاهى ممكن است الزم بدانيد محل كارگاه نظر گرفت؛ اما گاهى ممكن است الزم بدانيد محل كارگاه  

به محيط مناسب ترى منتقل شود.به محيط مناسب ترى منتقل شود.
- ضرورى است تسهيلگر نيز- ضرورى است تسهيلگر نيز در شب پيش از كارگاه استراحت كافى داشته باشد تا در شب پيش از كارگاه استراحت كافى داشته باشد تا دچار  دچار 
خواب آلودگى نشود. تراكم برنامه هاى آموزشى و تكرارىخواب آلودگى نشود. تراكم برنامه هاى آموزشى و تكرارى بودن آنها، خود تسهيلگر را نيز دچار  بودن آنها، خود تسهيلگر را نيز دچار 

خستگى مى كندخستگى مى كند كه به احتمال زياد از نظر شركت كنندگان مخفى نمى كه به احتمال زياد از نظر شركت كنندگان مخفى نمى ماند. ماند.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حي  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ن كارگاه:
كار  اين  دارند.  استراحت  به  كار   اين  دارند.  استراحت  به  نياز  كه  افرادى  براى  استراحت  براى  مكانى  كردن  مهيا  نياز-  كه  افرادى  براى  استراحت  براى  مكانى  كردن  مهيا   -

مى تواند باعث شود افرادمى تواند باعث شود افراد بعد از مدت كوتاهى با انرژى كافى به جمع بازگردند بعد از مدت كوتاهى با انرژى كافى به جمع بازگردند..
- از شركت كنندگان بخواهيد در زمان هاى مختلف در طول- از شركت كنندگان بخواهيد در زمان هاى مختلف در طول زمان كارگاه محل نشستن خود  زمان كارگاه محل نشستن خود 
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را عوض كنند. يك راهرا عوض كنند. يك راه جالب آن است كه  جالب آن است كه 
افراد  افراد ،  آموزشى،  جلسه  هر  پايان  در  آموزشىبگوييد  جلسه  هر  پايان  در  بگوييد 
به گونه اى محل نشستن خود را تغيير دهندبه گونه اى محل نشستن خود را تغيير دهند  
قبلى  افراد  كنار  و  قبلى  صندلى  روى  قبلى كه  افراد  كنار  و  قبلى  صندلى  روى  كه 

ننشينند.ننشينند.
خواب آلوده   افراد  از  بيشترى  خواب آلوده    افراد  از  بيشترى  مشاركت  مشاركت-   -
در  افراد  در   افراد  اين  به  دادن  مسئوليت  اينبخواهيد.  به  دادن  مسئوليت  بخواهيد. 

صحبت،  براى  فضايى  ايجاد  و  آنها  از  كمك  صحبت،   براى  فضايى  ايجاد  و  آنها  از  كمك  درخواست  بازى ها،  يا  و  گروهى  درخواستفعاليت هاى  بازى ها،  يا  و  گروهى  فعاليت هاى 
كمك كنندهكمك كننده است. است.

- به ويژگى هاى فردى شركت كنندگان توجه كنيد و- به ويژگى هاى فردى شركت كنندگان توجه كنيد و آنها را درك كنيد. گاهى محدوديت هاى  آنها را درك كنيد. گاهى محدوديت هاى 
بدنى افراد باعثبدنى افراد باعث صرف انرژى بيشتر و در نتيجه خستگى زودرس مى شود صرف انرژى بيشتر و در نتيجه خستگى زودرس مى شود. نابينايى و برخى . نابينايى و برخى 
از معلوليت هاى بدنى نمونه هايى ازاز معلوليت هاى بدنى نمونه هايى از اين موارد هستند. همچنين مصرف كنندگاِن مواد مخدر،  اين موارد هستند. همچنين مصرف كنندگاِن مواد مخدر، 

اغلب دچاراغلب دچار خواب آلودگى مى شوند. خواب آلودگى مى شوند.
- با همكارى كمك تسهيلگر و يا- با همكارى كمك تسهيلگر و يا انتخاب افرادى براى رصد كردن ميزان خواب آلودگى در  انتخاب افرادى براى رصد كردن ميزان خواب آلودگى در 
جمعجمع، از آنها بخواهيد كه به شما در مديريت محيط خواب، از آنها بخواهيد كه به شما در مديريت محيط خواب آلوده كمك كنند. اين افراد ممكن  آلوده كمك كنند. اين افراد ممكن 
است به شما هشداراست به شما هشدار دهند كه ميزان خستگى در جلسه زياد شده است و دهند كه ميزان خستگى در جلسه زياد شده است و يا در صورت بروز، (با  يا در صورت بروز، (با 
انجام برخى فعاليت هاى بدنىانجام برخى فعاليت هاى بدنى يا بازى ها) به جمع يا به افراد خواب آلوده يا بازى ها) به جمع يا به افراد خواب آلوده كمك كنند. گاهى نيز با  كمك كنند. گاهى نيز با 
مشاهده اين وضعيت ممكن استمشاهده اين وضعيت ممكن است يك تنفس كوتاه ديگر براى ميل چايى يا قهوه پيشنهاد يك تنفس كوتاه ديگر براى ميل چايى يا قهوه پيشنهاد دهيد. دهيد.

- استفاده از رنگ مى تواند يكنواختى محيط خسته كننده- استفاده از رنگ مى تواند يكنواختى محيط خسته كننده را كم كند؛ بنابراين به كارگيرى  را كم كند؛ بنابراين به كارگيرى 
كاغذهاى رنگى روى فيليپكاغذهاى رنگى روى فيليپ چارت بخصوص بر ديوارهاى سفيد، مى تواند سطح كسالت و چارت بخصوص بر ديوارهاى سفيد، مى تواند سطح كسالت و  

خستگى چشم را كاهش دهد.خستگى چشم را كاهش دهد.
- در نهايت، گاهى ممكن است- در نهايت، گاهى ممكن است صالح بدانيد كه كارگاه را قطع كنيد و ادامه آن صالح بدانيد كه كارگاه را قطع كنيد و ادامه آن را به زمان  را به زمان 

مناسب ترى موكول كنيد.مناسب ترى موكول كنيد.
- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
كارگاه  مدت  طول  است  بهتر  من  نظر  كارگاه «به  مدت  طول  است  بهتر  من  نظر  «به 
الزامى  صورت  در  نباشد.  بيشتر  ناهار  زمان  الزامى تا  صورت  در  نباشد.  بيشتر  ناهار  زمان  تا 
تدابيرى  ناهار  از  بعد  است  بهتر  تدابيرى بودن،  ناهار  از  بعد  است  بهتر  بودن، 
حدود  بتوانند  شركت كنندگان  كه  حدود انديشيد  بتوانند  شركت كنندگان  كه  انديشيد 
كنند  استراحت  كامل  آرامش  با  ساعت  كنند   استراحت  كامل  آرامش  با  ساعت   22
يابند.» حضور  كارگاه  در  مجدداً  سپس  يابند.»و  حضور  كارگاه  در  مجدداً  سپس  و 
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 بى بى توجهى بخش پشتيبانى و اجرايى كارگاه به نياز هاى تسهيلگر توجهى بخش پشتيبانى و اجرايى كارگاه به نياز هاى تسهيلگر

  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 در هر در هر كارگاهى ممكن است عوامل اجرايى و پشتيبانى، به تأمين درخواست كارگاهى ممكن است عوامل اجرايى و پشتيبانى، به تأمين درخواست هاى تسهيلگر،  هاى تسهيلگر، 
آن طور كه الزم است توجه نكرده وآن طور كه الزم است توجه نكرده و يا تجهيزات مورد نياز را به موقع تهيه نكنند. وقتى يا تجهيزات مورد نياز را به موقع تهيه نكنند. وقتى عوامل  عوامل 
شرايطى  چنين  در  مى دهد.  رخ  شرايطى   چنين  در  مى دهد.  رخ  بيشتر  مشكل  اين  باشد،  جدا  تسهيلگرى  تيم  از  بيشتراجرايى  مشكل  اين  باشد،  جدا  تسهيلگرى  تيم  از  اجرايى 
لوازم و امكانات موردلوازم و امكانات مورد نياز مثل وسايل ديدارى و شنيدارى، اينترنت، نوع و نحوه نياز مثل وسايل ديدارى و شنيدارى، اينترنت، نوع و نحوه پذيرايى از  پذيرايى از 
شركت كنندگان، فضاى كارگاه، سيستم يا بخشى ازشركت كنندگان، فضاى كارگاه، سيستم يا بخشى از اينها آن طور كه مورد نظر تسهيلگر بوده،  اينها آن طور كه مورد نظر تسهيلگر بوده، 

برنامه ريزىبرنامه ريزى و آماده نمى شود.  و آماده نمى شود. 
داليل اين واقعه بسيار متفاوت است؛داليل اين واقعه بسيار متفاوت است؛ اما هرگاه با چنين مشكلى روبه رو مى شويد، مهم اما هرگاه با چنين مشكلى روبه رو مى شويد، مهم ترين  ترين 
مديريتى  با  كمبودها  كردن  برطرف  مديريتى   با  كمبودها  كردن  برطرف  با  امكان  حد  تا  كه  شماست  برخورد  نحوه  باموضوع،  امكان  حد  تا  كه  شماست  برخورد  نحوه  موضوع، 
هوشمندانه، روند يادگيرى در كارگاههوشمندانه، روند يادگيرى در كارگاه كمتر آسيب ببيند. در اين موارد الزم است ضمن حفظ كمتر آسيب ببيند. در اين موارد الزم است ضمن حفظ  

خونسردى خود، بهترين و سريع ترين راهكار را انتخاب كنيدخونسردى خود، بهترين و سريع ترين راهكار را انتخاب كنيد..

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- ممكن است تسهيلگر از قبل، درخواست هاى خود- ممكن است تسهيلگر از قبل، درخواست هاى خود و لوازم مورد نياز كارگاه را به عوامل  و لوازم مورد نياز كارگاه را به عوامل 
اجرايى نگفتهاجرايى نگفته باشد و آنها نيز به دليل نداشتن آشنايى با نيازهاى باشد و آنها نيز به دليل نداشتن آشنايى با نيازهاى كارگاه مورد نظر، نتوانسته  كارگاه مورد نظر، نتوانسته 

باشند به درستى برنامه ريزى كنندباشند به درستى برنامه ريزى كنند..
- اگر واژه هايى كه براى توضيح نيازها و ملزومات كارگاه- اگر واژه هايى كه براى توضيح نيازها و ملزومات كارگاه استفاده مى شود، براى عوامل  استفاده مى شود، براى عوامل 

سفارش   كه  طور  آن  هيچ چيز  تأكيد،  همه  آن  از  سفارش  كه  طور  آن  هيچ چيز  تأكيد،  همه  آن  از  بعد  زد.  خشكم  تعجب  از  كردم  باز  كه  را  در  بعد  زد.  خشكم  تعجب  از  كردم  باز  كه  را  در   
از  خبرى  بود.  قديمى  از  هاى  خبرى  بود.  قديمى  رده هاى  شبيه  و  رديفى  صندلى ها  چيدمان  نبود.  آماده  بودم،  ردهكرده  شبيه  و  رديفى  صندلى ها  چيدمان  نبود.  آماده  بودم،  كرده 
بود  بود   قرار  كه  انداختم  برگه هايى  مجموعه  به  نگاهى  نبود.  هم  قرار  كه  انداختم  برگه هايى  مجموعه  به  نگاهى  نبود.  هم  نمايش  پرده  و  پروژكتور  نمايشويديو  پرده  و  پروژكتور  ويديو 
بود. كپى  چند  برگ  هر  از  فقط  بود. شد،  كپى  چند  برگ  هر  از  فقط  نمى شد،  باورم  شود.  گرفته  كپى  شركت كنندگان  تعداد  نمىبه  باورم  شود.  گرفته  كپى  شركت كنندگان  تعداد  به 

 آن قدر آن قدر عصبانى و ناراحت بودم كه ديگر بقيه وسايل را چك عصبانى و ناراحت بودم كه ديگر بقيه وسايل را چك نكردم. فقط به وقت محدود باقيمانده  نكردم. فقط به وقت محدود باقيمانده 
يابد. سروسامان  بى نظمى  همه  اين   يابد.  سروسامان  بى نظمى  همه  اين   تا  داد  انجام  بشود  كم  مدت  اين  در  كه  كارى  تا  داد  انجام  بشود  كم  مدت  اين  در  كه  كارى  و  مى كردم  وفكر  مى كردم  فكر 
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ابهامات  ابهامات   اين  شدن  روشن  براى  پرسش  از  اجرايى  تيم  دليلى  هر  اين  شدن  روشن  براى  پرسش  از  اجرايى  تيم  دليلى  هر  به  و  باشد  گنگ  بهاجرايى  و  باشد  گنگ  اجرايى 
خوددارى كند نيز چنين مشكلى رخ مى دهد. براىخوددارى كند نيز چنين مشكلى رخ مى دهد. براى مثال ممكن است اصطالح فيليپ چارت  مثال ممكن است اصطالح فيليپ چارت 

براى تيم اجرايى كامالبراى تيم اجرايى كامًال ناآشنا باشد، اما از پرسيدن نيز خوددارى كنند.ً ناآشنا باشد، اما از پرسيدن نيز خوددارى كنند.
- گاهى با وجود- گاهى با وجود تأكيد تسهيلگر بر خواسته هاى خود، به دليل مشخص نبودن تأكيد تسهيلگر بر خواسته هاى خود، به دليل مشخص نبودن تيم اجرايى يا فردى  تيم اجرايى يا فردى 
كه به طور كامل مسئوليت اينكه به طور كامل مسئوليت اين كار را به عهده داشته باشد، فقط نيازهاى وى پرسيده كار را به عهده داشته باشد، فقط نيازهاى وى پرسيده شده باشد، اما در  شده باشد، اما در 
عمل شخصى وجود ندارد كه به طورعمل شخصى وجود ندارد كه به طور مسئوالنه آنها را تأمين كند. ممكن است شخصى كه با مسئوالنه آنها را تأمين كند. ممكن است شخصى كه با تسهيلگر  تسهيلگر 
صحبت مى كند، كارهاى اجرايى را به فرد ديگرىصحبت مى كند، كارهاى اجرايى را به فرد ديگرى واگذار كرده و در بررسى نهايى، سهل انگارى رخ دهد واگذار كرده و در بررسى نهايى، سهل انگارى رخ دهد  
و فرد مورد نظر نيز كارها را چنان كه بهو فرد مورد نظر نيز كارها را چنان كه به او سپرده اند، انجام ندهد. حتى گاهى اطالعاتى كه به او سپرده اند، انجام ندهد. حتى گاهى اطالعاتى كه به سازمان يا  سازمان يا 
نهاد مورد نظر داده شده است، به طورنهاد مورد نظر داده شده است، به طور ناقص به تيم اجرايى منتقل شود و اين خود علت ناقص به تيم اجرايى منتقل شود و اين خود علت بروز مشكالت  بروز مشكالت 

مى شود. در ارتباط با برخى از سازمانمى شود. در ارتباط با برخى از سازمان هاى دولتى اين مشكل بيشتر بروز مى يابد. هاى دولتى اين مشكل بيشتر بروز مى يابد.
- اگر تيم- اگر تيم اجرايى خيلى دير در جريان برگزارى كارگاه يا نيازهاى تسهيلگر اجرايى خيلى دير در جريان برگزارى كارگاه يا نيازهاى تسهيلگر قرار بگيرد نيز چنين  قرار بگيرد نيز چنين 
درخواست كنندة  نهاد  سوءمديريت  از  ناشى  مى تواند  موضوع  درخواست كنندة   نهاد  سوءمديريت  از  ناشى  مى تواند  موضوع  اين  آمد.  خواهد  وجود  به  اينمشكلى  آمد.  خواهد  وجود  به  مشكلى 

كارگاهكارگاه يا اقدام ديرهنگام خود تسهيلگر براى اعالم نيازها باشد. در يا اقدام ديرهنگام خود تسهيلگر براى اعالم نيازها باشد. در هر صورت نتيجه يكى است. هر صورت نتيجه يكى است.
- نبود آگاهى و شناخت كم- نبود آگاهى و شناخت كم تيم اجرايى از كارگاه و شيوة آموزشى آن نيز مى تيم اجرايى از كارگاه و شيوة آموزشى آن نيز مى تواند باعث  تواند باعث 
هم  موجود  امكانات  همين  با  كنند  تصور  هم   موجود  امكانات  همين  با  كنند  تصور  و  نشود  گرفته  جدى  تسهيلگر  توصيه هاى  وشود  نشود  گرفته  جدى  تسهيلگر  توصيه هاى  شود 
مى توان مباحثمى توان مباحث را آموزش داد و اين همه تداركات الزم نيست. در را آموزش داد و اين همه تداركات الزم نيست. در واقع كم تجربگى آنها باعث  واقع كم تجربگى آنها باعث 

مى شود حرف تسهيلگر جدى گرفته نشودمى شود حرف تسهيلگر جدى گرفته نشود..
- در برخى موارد سازمان كه ميزبان است، آن- در برخى موارد سازمان كه ميزبان است، آن قدر از نظر امكانات و بودجه در تنگناست كه با  قدر از نظر امكانات و بودجه در تنگناست كه با 
وجودوجود تمايل به همكارى و مسئوليت پذيرى تيم اجرايى، توان فراهم تمايل به همكارى و مسئوليت پذيرى تيم اجرايى، توان فراهم كردن نيازهاى كارگاه را ندارد. كردن نيازهاى كارگاه را ندارد.

- در موارد معدودى اختالف هاى- در موارد معدودى اختالف هاى شخصى يا گروهى بين عوامل برگزارى يك كارگاه، مى تواند شخصى يا گروهى بين عوامل برگزارى يك كارگاه، مى تواند  
تأثير خود را در فراهم كردن تجهيزات و امكانات نشانتأثير خود را در فراهم كردن تجهيزات و امكانات نشان دهد. افراد مختلف براى تخريب يكديگر،  دهد. افراد مختلف براى تخريب يكديگر، 
با كارشكنى يا اهمالبا كارشكنى يا اهمال، اين مشكل را تشديد مى كنند. براى مثال، نداشتن تمايل، اين مشكل را تشديد مى كنند. براى مثال، نداشتن تمايل بخشى از مجموعه  بخشى از مجموعه 

براى برگزارى چنين كارگاهى و اجبار آنهابراى برگزارى چنين كارگاهى و اجبار آنها به انجام آن، مى تواند دليل بروز چنين مشكلى باشد به انجام آن، مى تواند دليل بروز چنين مشكلى باشد..
- گاهى تغييراتى كه در آخرين مراحل انجام مى گيرد، باعث- گاهى تغييراتى كه در آخرين مراحل انجام مى گيرد، باعث بروز بى نظمى شده و در  بروز بى نظمى شده و در 
تغيير   مثال  براى  مى شود؛  نمايان  كارگاه  امكانات  و  برگزارى  روند  بر  تغيير  مثال  براى  مى شود؛  نمايان  كارگاه  امكانات  و  برگزارى  روند  بر  آن  منفى  تأثير  آننهايت  منفى  تأثير  نهايت 
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مسئوالن برگزارى، جايگزينى تيم اجرايى، عوض شدن محل برگزارى كارگاهمسئوالن برگزارى، جايگزينى تيم اجرايى، عوض شدن محل برگزارى كارگاه..
- ساير موارد- ساير موارد

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- مى توانيد- مى توانيد فهرستى از همه مواردى كه بايد براى برگزارى كارگاه تهيه فهرستى از همه مواردى كه بايد براى برگزارى كارگاه تهيه و رعايت شود، آماده  و رعايت شود، آماده 
كرده و به مسئوالن برگزارى ياكرده و به مسئوالن برگزارى يا تيم اجرايى بدهيد. حتى اگر برايتان اين موضوع خيلى مهم تيم اجرايى بدهيد. حتى اگر برايتان اين موضوع خيلى مهم است،  است، 
مى توانيد به شرط رعايت اين موارد، تسهيلگرى كارگاهمى توانيد به شرط رعايت اين موارد، تسهيلگرى كارگاه را بپذيريد. تهيه نوشتارى اين فهرست با  را بپذيريد. تهيه نوشتارى اين فهرست با 

جزئيات كامل وجزئيات كامل و درخواست جواب كتبى در اين مورد، روى اجراى دقيق آن درخواست جواب كتبى در اين مورد، روى اجراى دقيق آن تأثير زيادى دارد. تأثير زيادى دارد.
- هنگام پذيرش تسهيلگرى كارگاه، درخواست معرفى مدير- هنگام پذيرش تسهيلگرى كارگاه، درخواست معرفى مدير اجرايى برنامه و روشن شدن  اجرايى برنامه و روشن شدن 
اين موضوع كه دقيقًا چهاين موضوع كه دقيقًا چه كسى مسئول تهيه لوازم مورد نياز و تداركات است، بسيار كسى مسئول تهيه لوازم مورد نياز و تداركات است، بسيار مهم  مهم 
است. بهتر است شما به عنوان تسهيلگر، با مديراست. بهتر است شما به عنوان تسهيلگر، با مدير اجرايى ارتباط مستقيم داشته باشيد و حتمًا  اجرايى ارتباط مستقيم داشته باشيد و حتمًا 
يكى دو روزيكى دو روز پيش از شروع كارگاه، با اين فرد تماس گرفته و پيش از شروع كارگاه، با اين فرد تماس گرفته و از نحوه اجراى خواسته هايتان  از نحوه اجراى خواسته هايتان 

مطلع شويد تا در صورتمطلع شويد تا در صورت لزوم براى كاستى ها فكرى بكنيد. لزوم براى كاستى ها فكرى بكنيد.
- بهتر است متناسب با- بهتر است متناسب با نوع نيازهاى كارگاه و امكانات احتمالى آن نهاد يا منطقه نوع نيازهاى كارگاه و امكانات احتمالى آن نهاد يا منطقه، زمان ، زمان 
مناسبى را براى اطالع رسانى آنچه نياز داريد درمناسبى را براى اطالع رسانى آنچه نياز داريد در نظر بگيريد. مثًال اگر تهيه يكى از لوازم مورد  نظر بگيريد. مثًال اگر تهيه يكى از لوازم مورد 

نيازنياز دو سه روز زمان مى برد، بايد اين موضوع را دو سه روز زمان مى برد، بايد اين موضوع را مدنظر داشت. مدنظر داشت.
- مالقات حضورى با مسئوالن برگزارى و تيم اجرايى- مالقات حضورى با مسئوالن برگزارى و تيم اجرايى و شرح شيوه فعاليت كارگاهى و  و شرح شيوه فعاليت كارگاهى و 
حتى نمايش چند فيلمحتى نمايش چند فيلم كوتاه از كارگاه هايى كه برگزار كرده ايد، در روشن كوتاه از كارگاه هايى كه برگزار كرده ايد، در روشن شدن نيازها و ميزان  شدن نيازها و ميزان 
اهميت خواسته هاى شما اثر زيادىاهميت خواسته هاى شما اثر زيادى دارد. در صورت ناآشنا بودن افراد با كارگاه، اين شيوه دارد. در صورت ناآشنا بودن افراد با كارگاه، اين شيوه نه  نه 
تنها موجب شناخت و درك خواسته هاى شما مىتنها موجب شناخت و درك خواسته هاى شما مى شود، بلكه بهتر اجرا شدن خواسته هايتان را  شود، بلكه بهتر اجرا شدن خواسته هايتان را 
به همراهبه همراه خواهد داشت و به احتمال زياد افراد با عالقه بيشترى خواهد داشت و به احتمال زياد افراد با عالقه بيشترى كار خود را انجام خواهند داد. كار خود را انجام خواهند داد.

- از روش هايى چون- از روش هايى چون پرس و جوى دقيق از مسئوالن يا مدير اجرايى، مشاهده پرس و جوى دقيق از مسئوالن يا مدير اجرايى، مشاهده مكان، صحبت  مكان، صحبت 
ميزان   از  داشته اند،  را  فضا  آن  در  كار  تجربه  ميزان  از  داشته اند،  را  فضا  آن  در  كار  تجربه  كه  تسهيلگرانى  يا  منطقه  آن  ساكن  افراد  كهبا  تسهيلگرانى  يا  منطقه  آن  ساكن  افراد  با 
امكانات و توانمندى هاى منطقه مطلع شويد و ضمن اينكهامكانات و توانمندى هاى منطقه مطلع شويد و ضمن اينكه خواسته هايتان را به طور منطقى  خواسته هايتان را به طور منطقى 
و  امتياز  عنوان  و   امتياز  عنوان  به  محدوديت ها،  به ظاهر  بعضى  از  مى توانيد  به دهيد،  محدوديت ها،  به ظاهر  بعضى  از  مى توانيد  مى دهيد،  تطبيق  امكانات  مىبا  تطبيق  امكانات  با 
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خالقيت در اجراى كارگاه استفاده كنيد. بهخالقيت در اجراى كارگاه استفاده كنيد. به عنوان نمونه گاهى نبود فضاى كافى، ممكن است  عنوان نمونه گاهى نبود فضاى كافى، ممكن است 
شما راشما را به استفاده از فضاى باز سوق دهد. به استفاده از فضاى باز سوق دهد.

- در صورتى كه تجربه- در صورتى كه تجربه خوشايندى از همكارى با بعضى گروه ها نداريد و تا خوشايندى از همكارى با بعضى گروه ها نداريد و تا حدودى مطمئن  حدودى مطمئن 
هستيد سپردن كار اجرايى به آن ها باهستيد سپردن كار اجرايى به آن ها با هر شرايطى نتيجه خوبى ندارد، مى توانيد مسئوليت كار  هر شرايطى نتيجه خوبى ندارد، مى توانيد مسئوليت كار 

اجرايىاجرايى را به تيم منتخب خود واگذار كرده و خودتان هزينه را به تيم منتخب خود واگذار كرده و خودتان هزينه هاى آن را پرداخت كنيد. هاى آن را پرداخت كنيد.
- موقع پذيرش تسهيلگرى، در مورد- موقع پذيرش تسهيلگرى، در مورد اين موضوع كه تغيير هر مسئول يا مديرى نبايد روى اين موضوع كه تغيير هر مسئول يا مديرى نبايد روى نحوه  نحوه 
برگزارى كارگاه اثر منفى بگذارد، صحبت كنيد. اگر الزمبرگزارى كارگاه اثر منفى بگذارد، صحبت كنيد. اگر الزم مى بينيد مى توانيد در متن قرارداد، يك  مى بينيد مى توانيد در متن قرارداد، يك 
بند نيزبند نيز در اين مورد اضافه كرده و در صورت بروز مشكل در اين مورد اضافه كرده و در صورت بروز مشكل، درخواست خسارت داشته باشيد. اغلب ، درخواست خسارت داشته باشيد. اغلب 
سازمان ها و افراد وقتىسازمان ها و افراد وقتى متوجه خسارت مالى به دليل بى نظمى باشند، تالش مى كنند متوجه خسارت مالى به دليل بى نظمى باشند، تالش مى كنند مانع آن شوند. مانع آن شوند.

- در فرصتى مناسب، قبل از برگزارى كارگاه- در فرصتى مناسب، قبل از برگزارى كارگاه و با هماهنگى قبلى، براى بازديد از فضا و  و با هماهنگى قبلى، براى بازديد از فضا و 
تجهيزاتىتجهيزاتى كه تهيه كرده اند، حاضر شويد تا اگر مشكلى وجود كه تهيه كرده اند، حاضر شويد تا اگر مشكلى وجود داشت، پيشنهادهاى الزم را  داشت، پيشنهادهاى الزم را 
بدهيد و حتمًا بخواهيد كه بعدبدهيد و حتمًا بخواهيد كه بعد از انجام توصيه هاى شما، نتيجه را به خودتان اطالع از انجام توصيه هاى شما، نتيجه را به خودتان اطالع دهند.  دهند. 

بهتر است هميشه عمل به وعده هاى داده شدهبهتر است هميشه عمل به وعده هاى داده شده را بررسى كنيد. را بررسى كنيد.
- ساير موارد- ساير موارد

 در صورت وقوع اين وضعي در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت در حين كارگاه:
- داشتن يك طرح درجه دو كه اجراى- داشتن يك طرح درجه دو كه اجراى آن در همه كارگاه ها با امكانات كمتر ميسر باشد آن در همه كارگاه ها با امكانات كمتر ميسر باشد، ، 
مى تواند بسيار مفيد باشد. از اين طرح در شرايطىمى تواند بسيار مفيد باشد. از اين طرح در شرايطى استفاده مى شود كه گزينه اول به هر دليلى  استفاده مى شود كه گزينه اول به هر دليلى 
قابلقابل اجرا نباشد. براى مثال تصور كنيد در صورت نبود ويديو اجرا نباشد. براى مثال تصور كنيد در صورت نبود ويديو پروژكتور، مطالب را به چه  پروژكتور، مطالب را به چه 
صورت مى توان ارائه دادصورت مى توان ارائه داد يا در صورت نداشتن وايت برد چه راه حلى در يا در صورت نداشتن وايت برد چه راه حلى در پيش مى گيريد. اين  پيش مى گيريد. اين 

موضوع را از اول تا آخرموضوع را از اول تا آخر كارگاه در نظر بگيريد و براى آن برنامه داشته باشيد كارگاه در نظر بگيريد و براى آن برنامه داشته باشيد..
- همراه داشتن يك سرى ابزار و وسايل اوليه در همه كارگاه- همراه داشتن يك سرى ابزار و وسايل اوليه در همه كارگاه ها به شما كمك مى كند  ها به شما كمك مى كند 
ماژيك،  برگه،  مقدارى  هميشه  مثًال  نشويد.  اساسى  مشكل  دچار  هم  ماژيك،   برگه،  مقدارى  هميشه  مثًال  نشويد.  اساسى  مشكل  دچار  هم  شرايط  بدترين  در  شرايطكه  بدترين  در  كه 

فيليپفيليپ چارت، لپ تاپ و چسب كاغذى همراه داشته باشيد چارت، لپ تاپ و چسب كاغذى همراه داشته باشيد..
- در صورت امكاِن ارتباط با افرادى در بيرون از كارگاه- در صورت امكاِن ارتباط با افرادى در بيرون از كارگاه كه در صورت ضرورت بتوانند حداقل  كه در صورت ضرورت بتوانند حداقل 
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انجام  فرصت  اولين  در  انجام   فرصت  اولين  در  را  شما  راخواسته هاى  شما  خواسته هاى 
داده و ابزار الزم را بهداده و ابزار الزم را به كارگاه برسانند، خيلى  كارگاه برسانند، خيلى 
مفيد است. مثًال همكاران شما در مؤسسهمفيد است. مثًال همكاران شما در مؤسسه اى  اى 
آنها  همراهى  و  هستيد  كار  به  مشغول  آنها كه  همراهى  و  هستيد  كار  به  مشغول  كه 
خيلى  كارگاه،  محل  به  نزديكى  صورت  خيلى   كارگاه،  محل  به  نزديكى  صورت  دردر 
مؤثر خواهد بود. براىمؤثر خواهد بود. براى اين راه حل نياز است  اين راه حل نياز است 
داشته  افراد  اين  با  داشته   افراد  اين  با  همدالنه اى  روابط  قبل  همدالنه اىاز  روابط  قبل  از 

باشيد و آنها نيز حس كنندباشيد و آنها نيز حس كنند در شرايط مشابه مى توانند روى كمك شما حساب كنند در شرايط مشابه مى توانند روى كمك شما حساب كنند..
- در شرايطى كه هيچ يك از روش هاى گفته شده- در شرايطى كه هيچ يك از روش هاى گفته شده كمك نكرد، بايد از خالقيت خود و امكانات  كمك نكرد، بايد از خالقيت خود و امكانات 
موجود استفادهموجود استفاده كرده و راه حلى بيابيد. مى توانيد همين مشكالت را كرده و راه حلى بيابيد. مى توانيد همين مشكالت را به جذابيت و چالشى كه به  به جذابيت و چالشى كه به 
موضوع كارگاه مرتبط باشدموضوع كارگاه مرتبط باشد، تبديل كنيد. مثًال در كارگاه مربوط به محيط زيست، مى، تبديل كنيد. مثًال در كارگاه مربوط به محيط زيست، مى توان از نبود  توان از نبود 
امكانات به عنوان چالش اتمام ذخاير كرهامكانات به عنوان چالش اتمام ذخاير كره زمين و نابودى آنها و زندگى در شرايط سخت نام زمين و نابودى آنها و زندگى در شرايط سخت نام برد و  برد و 
تالش كنيد همه با هم در كارگاه، در اينتالش كنيد همه با هم در كارگاه، در اين موقعيت تمرين كنيد تا همه متوجه ارزشمندى منابع شوند.  موقعيت تمرين كنيد تا همه متوجه ارزشمندى منابع شوند. 

ايناين البته فقط يك مثال است و به طور حتم در البته فقط يك مثال است و به طور حتم در موارد ديگر هم مى توان جذابيت هايى خلق كرد. موارد ديگر هم مى توان جذابيت هايى خلق كرد.
- از- از خود شركت كنندگان براى ارائه راه حل، ايده و خالقيت خود شركت كنندگان براى ارائه راه حل، ايده و خالقيت كمك بگيريد. براى جذب  كمك بگيريد. براى جذب 
همكارى آنها اغلب بهتر است افرادهمكارى آنها اغلب بهتر است افراد مطمئن شوند مسئوليت اين كاستى بر عهدة تسهيلگر  مطمئن شوند مسئوليت اين كاستى بر عهدة تسهيلگر 
نيست. درنيست. در اين حالت، مشكالت به طور حتم كمتر خواهد بود. نظم اين حالت، مشكالت به طور حتم كمتر خواهد بود. نظم و تسلط شما در ساير  و تسلط شما در ساير 

موارد به ايجاد حس همراهىموارد به ايجاد حس همراهى شركت كنندگان كمك زيادى مى كند. شركت كنندگان كمك زيادى مى كند.
- در بدترين حالت، ممكن- در بدترين حالت، ممكن است آن قدر محدوديت ها زياد و غيرقابل چشم پوشى است آن قدر محدوديت ها زياد و غيرقابل چشم پوشى باشد كه  باشد كه 
ناچار به لغو كارگاه شويد. اگر در چنينناچار به لغو كارگاه شويد. اگر در چنين شرايطى قرار گرفتيد، همه جوانب را بسنجيد و به  شرايطى قرار گرفتيد، همه جوانب را بسنجيد و به 
نحوىنحوى كه كمترين اثر منفى را بر شركت كنندگان داشته باشد كه كمترين اثر منفى را بر شركت كنندگان داشته باشد، برنامه را لغو كنيد. بهتر است  ، برنامه را لغو كنيد. بهتر است  
صادقانهصادقانه دليل كار خود را به آنها توضيح دهيد تا كامًال درك دليل كار خود را به آنها توضيح دهيد تا كامًال درك كنند كه راه ديگرى نبوده است. در  كنند كه راه ديگرى نبوده است. در 
اين مورد اگراين مورد اگر شركت كنندگان به شدت مخالفت كردند تا حد امكان به شركت كنندگان به شدت مخالفت كردند تا حد امكان به رأى آنها احترام گذاشته  رأى آنها احترام گذاشته 
و با وجود كمبودها، كارگاه را برگزارو با وجود كمبودها، كارگاه را برگزار كنيد. شايد تجربه جديد و متفاوتى براى همه شما باشد كنيد. شايد تجربه جديد و متفاوتى براى همه شما باشد..

- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
است؟!  الزم  واقعاً  حساسيت  همه  اين  «آيا  است؟!   الزم  واقعاً  حساسيت  همه  اين  «آيا   
رفتار  حرفه اى  و  كارى  قواعد  داشتن  كه  رفتار مى دانم  حرفه اى  و  كارى  قواعد  داشتن  كه  مى دانم 
كردن، الزمه كار حرفه اى است، اما نگاه متفاوت كردن، الزمه كار حرفه اى است، اما نگاه متفاوت 
الزمه  هم  انعطاف پذيرى  و  غيركليشه اى  الزمه و  هم  انعطاف پذيرى  و  غيركليشه اى  و 
تسهيل گرى است. بد نيست گاهى هم با برخورد تسهيل گرى است. بد نيست گاهى هم با برخورد 
كنيم». ايجاد  رفتار  تغيير  خودمان،  كنيم».متفاوت  ايجاد  رفتار  تغيير  خودمان،  متفاوت 
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 موضوع كارگاه موضوع كارگاه مهارت هاى زندگى براى دختران در دوران بلوغ بود، اما مهارت هاى زندگى براى دختران در دوران بلوغ بود، اما شركت كنندگان طيفى از  شركت كنندگان طيفى از 
دوره  از  نيز  دوره   از  نيز  آنها  تحصيالت  دليل،  همين  به  برمى گرفت.  در  را  سالگى  آنها  تحصيالت  دليل،  همين  به  برمى گرفت.  در  را  سالگى  چند  و  بيست  تا  پانزده  چندسن  و  بيست  تا  پانزده  سن 
همين  و  بود  تراجنسيتى  هم  شركت كنندگان  از  نفر  همين   و  بود  تراجنسيتى  هم  شركت كنندگان  از  نفر  يك  بود.  كارشناسى  دوره  پايان  تا  يكدبيرستان  بود.  كارشناسى  دوره  پايان  تا  دبيرستان 
موضوعموضوع باعث شد مواد آموزشى كه آماده كرده بودم كامل نباشد باعث شد مواد آموزشى كه آماده كرده بودم كامل نباشد. زيرا مسائل و مشكالت اين قشر . زيرا مسائل و مشكالت اين قشر 
در جامعه ما بيشتردر جامعه ما بيشتر و دشوارتر است. براى من به عنوان تسهيلگر جاى تأسف و دشوارتر است. براى من به عنوان تسهيلگر جاى تأسف داشت كه تاكنون به  داشت كه تاكنون به 

چنين موردى فكر نكرده بودم.چنين موردى فكر نكرده بودم.
 كار  كار  آغاز  شده بود و راه ديگرى وجود نداشت. بايد فكرى آغاز  شده بود و راه ديگرى وجود نداشت. بايد فكرى مى كردم و كارگاه را به بهترين شكل  مى كردم و كارگاه را به بهترين شكل 

ادامه مىادامه مى دادم. دادم.

 نداشتن هماهنگى دموگرافيك ميان شركت كنندگان نداشتن هماهنگى دموگرافيك ميان شركت كنندگان

  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 نبود هماهنگى دموگرافيك شركت كنندگان يك كارگاه نبود هماهنگى دموگرافيك شركت كنندگان يك كارگاه، گاهى مى تواند نقطه قوت آن باشد و از ، گاهى مى تواند نقطه قوت آن باشد و از 
ايناين تنوع براى دستيابى بهتر به اهداف استفاده كرد. براى مثال تنوع براى دستيابى بهتر به اهداف استفاده كرد. براى مثال در يك كارگاه مهارت هاى ارتباطى،  در يك كارگاه مهارت هاى ارتباطى، 
اين  گاهى  اين .  گاهى  شود.  استفاده  آموزشى  مهارت هاى  براى  تمرينى  شكل  به  موقعيت  شود  استفاده  آموزشى  مهارت هاى  براى  تمرينى  شكل  به  موقعيت  اين  از  است  اينممكن  از  است  ممكن 
ناهماهنگى ها اگر مزيت نباشد، نقطه منفى اىناهماهنگى ها اگر مزيت نباشد، نقطه منفى اى هم نيست، بلكه فقط كار تسهيلگر را دشوارتر كرده و هم نيست، بلكه فقط كار تسهيلگر را دشوارتر كرده و  
نياز به تسلط و مهارت بيشترى دارد. مثالى كه درنياز به تسلط و مهارت بيشترى دارد. مثالى كه در ابتدا ذكر شد مى تواند جزو همين موارد باشد. اما ابتدا ذكر شد مى تواند جزو همين موارد باشد. اما  
در برخى موارد شرط الزم براى موفقيت يك كارگاه، همخوانىدر برخى موارد شرط الزم براى موفقيت يك كارگاه، همخوانى شركت كنندگان در يك يا چند مورد  شركت كنندگان در يك يا چند مورد 
از زمينه هااز زمينه ها مانند سن، تحصيالت، زمينة كارى و فعاليت، عقايد مذهبى و غيره مانند سن، تحصيالت، زمينة كارى و فعاليت، عقايد مذهبى و غيره است. در اين حالت  است. در اين حالت 
اگر به هر دليلى چنين هماهنگىاگر به هر دليلى چنين هماهنگى اى وجود نداشته باشد، با توجه به مباحث، روش كار اى وجود نداشته باشد، با توجه به مباحث، روش كار يا بازى هاى  يا بازى هاى 
انتخابى، ممكن است تسهيلگر با مشكل مواجهانتخابى، ممكن است تسهيلگر با مشكل مواجه شود. پيشگيرى از وقوع چنين شرايطى و برخورد  شود. پيشگيرى از وقوع چنين شرايطى و برخورد 

مناسب بامناسب با آن، به افزايش كيفيت كارگاه و موفقيت در رسيدن به آن، به افزايش كيفيت كارگاه و موفقيت در رسيدن به هدف مورد نظر كمك خواهد كرد. هدف مورد نظر كمك خواهد كرد.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- كم تجربگى- كم تجربگى شما به عنوان تسهيلگر و توجه نكردن به لزوم همگن شما به عنوان تسهيلگر و توجه نكردن به لزوم همگن بودن شركت كنندگان،  بودن شركت كنندگان، 
مى تواند يكى از داليل اين اتفاقمى تواند يكى از داليل اين اتفاق باشد. در واقع ممكن است شما به اين موضوع اصال باشد. در واقع ممكن است شما به اين موضوع اصًال فكر ً فكر 
بعضى  در  است  ممكن  ديگر  بعضى   در  است  ممكن  ديگر  موارد  يا  سن  تحصيالت،  در  ناهماهنگى  كه  باشيد  مواردنكرده  يا  سن  تحصيالت،  در  ناهماهنگى  كه  باشيد  نكرده 
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كارگاه ها باعث بروز مشكالتىكارگاه ها باعث بروز مشكالتى باشد. باشد.
- گاهى با اينكه به اهميت اين موضوع واقف هستيد- گاهى با اينكه به اهميت اين موضوع واقف هستيد، اما آن قدر كه شايسته و الزم است ، اما آن قدر كه شايسته و الزم است 

به آنبه آن توجه نكرده و براى ثبت نام در اين مورد تأكيد توجه نكرده و براى ثبت نام در اين مورد تأكيد نمى كنيد. نمى كنيد.
- اگر مسئوليت ثبت نام به عهده تيمى جدا- اگر مسئوليت ثبت نام به عهده تيمى جدا از تيم تسهيلگرى باشد كه به خوبى در  از تيم تسهيلگرى باشد كه به خوبى در 
از  از   متنوعى  طيف  زياد  احتمال  به  نگيرند،  قرار  دموگرافيك  هماهنگى  اين  متنوعى  طيف  زياد  احتمال  به  نگيرند،  قرار  دموگرافيك  هماهنگى  اين  اهميت  اهميتجريان  جريان 

متقاضيان را ثبت نام كرده و كارگاهى ناهماهنگ تشكيلمتقاضيان را ثبت نام كرده و كارگاهى ناهماهنگ تشكيل مى دهند. مى دهند.
- بعضى مواقع با وجود تأكيد شما به عنوان تسهيلگر- بعضى مواقع با وجود تأكيد شما به عنوان تسهيلگر براى هماهنگى نسبى ويژگى هاى  براى هماهنگى نسبى ويژگى هاى 
شما   توصيه هاى  به  هم  باز  هستند،  ثبت نام  مسئول  شما  توصيه هاى  به  هم  باز  هستند،  ثبت نام  مسئول  كه  افرادى  شركت كنندگان،  كهدموگرافيك  افرادى  شركت كنندگان،  دموگرافيك 

كم توجهى كرده و گروهى ناهمگون را ثبت نام مىكم توجهى كرده و گروهى ناهمگون را ثبت نام مى كنند. كنند.
- بعضى مواقع خود تسهيلگر، نهاد يا گروه درخواست كننده- بعضى مواقع خود تسهيلگر، نهاد يا گروه درخواست كننده كارگاه براى تكميل ظرفيت،  كارگاه براى تكميل ظرفيت، 
يعنى  يعنى  كنند.  مى كنند.  ثبت نام  است،  متقاضى  كه  را  فردى  هر  و  مى  ثبت نام  است،  متقاضى  كه  را  فردى  هر  و  كرده  بى توجهى  موضوع  اين  كردهبه  بى توجهى  موضوع  اين  به 

تكميل ظرفيت از همه مسائل براى آنها مهمتكميل ظرفيت از همه مسائل براى آنها مهم تر بوده است. تر بوده است.
- نبود توافق سازمان يا نهاد درخواست كننده- نبود توافق سازمان يا نهاد درخواست كننده كارگاه با تسهيلگر، براى گزينش گروه هدف،  كارگاه با تسهيلگر، براى گزينش گروه هدف، 

مى تواند درمى تواند در نهايت باعث شود كه كارگاهى ناهمگون تشكيل شود. نهايت باعث شود كه كارگاهى ناهمگون تشكيل شود.
- اگر نحوه- اگر نحوه اطالع رسانى و فراخوان شركت در كارگاه خوب و شفاف اطالع رسانى و فراخوان شركت در كارگاه خوب و شفاف نباشد، ممكن است  نباشد، ممكن است 
افراد به دليل نداشتن ديدى دقيق بهافراد به دليل نداشتن ديدى دقيق به موضوع و با هدف كسب مهارت يا دانشى ديگر، به اشتباه موضوع و با هدف كسب مهارت يا دانشى ديگر، به اشتباه  

در يك كارگاه ثبت نام كنند و تركيب مناسب جمعدر يك كارگاه ثبت نام كنند و تركيب مناسب جمع را به هم بزنند. را به هم بزنند.
- گاهى شركت كنندگان با اينكه به- گاهى شركت كنندگان با اينكه به خوبى در جريان موضوع و غيرمفيد بودن آن براى خود خوبى در جريان موضوع و غيرمفيد بودن آن براى خود  
هستند، فقط به دليل امتيازى كه به احتمال زياد ازهستند، فقط به دليل امتيازى كه به احتمال زياد از طرف مديران يا سازمان خود براى شركت  طرف مديران يا سازمان خود براى شركت 
در كارگاه كسبدر كارگاه كسب مى كنند، در آن حضور مى يابند و به مسايلى مى كنند، در آن حضور مى يابند و به مسايلى كه براى تسهيلگر به وجود  كه براى تسهيلگر به وجود 

مى آورند توجه چندانى ندارندمى آورند توجه چندانى ندارند..
- در برخى موارد نيز افراد براى آشنايى با موضوع و- در برخى موارد نيز افراد براى آشنايى با موضوع و يا حس كنجكاوى، مايل به حضور  يا حس كنجكاوى، مايل به حضور 

در كارگاه هستند ودر كارگاه هستند و به همين سادگى تركيب دموگرافيك را به هم مى ريزند به همين سادگى تركيب دموگرافيك را به هم مى ريزند..
- ساير موارد- ساير موارد
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براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
ويژگى هاى  با  بازى ها  ويژگى هاى   با  بازى ها  و  بيان  روش  آموزشى،  مواد  نوع  تناسب  به  برنامه ريزى  و  بيان  روش  آموزشى،  مواد  نوع  تناسب  به  برنامه ريزى  از  قبل  از-  قبل   -
دموگرافيك شركت كنندگان، به خوبىدموگرافيك شركت كنندگان، به خوبى فكر كنيد تا در صورت لزوم محدوديت هايى را براى فكر كنيد تا در صورت لزوم محدوديت هايى را براى  

سن، تحصيالت، زمينه كارى و ... آنها اعالم كنيد.سن، تحصيالت، زمينه كارى و ... آنها اعالم كنيد.
يعنى  بگيريد.  نظر  يعنى   بگيريد.  نظر  در  نسبى  و  مطلق  معيارهاى  هدف،  گروه  ثبت نام  براى  در  نسبى  و  مطلق  معيارهاى  هدف،  گروه  ثبت نام  براى  مى توانيد  مى توانيد-   -
بعضى ويژگى هاى بسيار ضرورى را براىبعضى ويژگى هاى بسيار ضرورى را براى حضور، به  عنوان پيش شرط ثبت نام و برخى را حضور، به  عنوان پيش شرط ثبت نام و برخى را به  به 
عنوان ترجيح خود مطرح كنيد. براى مثال، مرتبط بودنعنوان ترجيح خود مطرح كنيد. براى مثال، مرتبط بودن حوزه كارى را به عنوان شرط الزم و  حوزه كارى را به عنوان شرط الزم و 

داشتن چندداشتن چند سال سابقه كار را به عنوان شرط ترجيحى خود بيان سال سابقه كار را به عنوان شرط ترجيحى خود بيان كنيد. كنيد.
- پيش شرط هاى خود را با توجه به ميزان- پيش شرط هاى خود را با توجه به ميزان اهميت و تأكيد مى توانيد به دو دسته تقسيم  اهميت و تأكيد مى توانيد به دو دسته تقسيم 
كنيد؛كنيد؛ دسته اول شروط ضرورى براى حضور باشند و دسته دوم دسته اول شروط ضرورى براى حضور باشند و دسته دوم، شرايطى كه اگر متقاضى ، شرايطى كه اگر متقاضى 
نداشته باشد، امكان حضور در كارگاهنداشته باشد، امكان حضور در كارگاه را ندارد. براى مثال، سِن همة اعضا بايد بين سى را ندارد. براى مثال، سِن همة اعضا بايد بين سى تا  تا 
چهل سال باشد، ولى از اين افراد، كسانى كهچهل سال باشد، ولى از اين افراد، كسانى كه دست كم يك بار تجربه تسهيلگرى ندارند،  دست كم يك بار تجربه تسهيلگرى ندارند، 
پذيرفته نمى شوندپذيرفته نمى شوند. شايد به نظر بيايد شرط دوم را هم با تغيير. شايد به نظر بيايد شرط دوم را هم با تغيير جمله، بتوان در دسته اول قرار  جمله، بتوان در دسته اول قرار 
داد كه كامًال درستداد كه كامًال درست است؛ اما اين شيوه مطرح كردن، نشان از تأكيد و است؛ اما اين شيوه مطرح كردن، نشان از تأكيد و اهميت آن دارد و اغلب  اهميت آن دارد و اغلب 

باعث توجه دقيق تر وباعث توجه دقيق تر و پايبندى بيشتر متقاضيان و ثبت  نام كنندگان مى شود. پايبندى بيشتر متقاضيان و ثبت  نام كنندگان مى شود.
- اگر- اگر شما و نهاد يا فرد درخواست كننده كارگاه، ديد مشتركى شما و نهاد يا فرد درخواست كننده كارگاه، ديد مشتركى نسبت به گروه هدف نداريد،  نسبت به گروه هدف نداريد، 
بهتر است با توضيح شيوهبهتر است با توضيح شيوه كار، هدف و نتيجه آن، مخاطب را قانع كنيد تا كار، هدف و نتيجه آن، مخاطب را قانع كنيد تا فقط براى امتياز  فقط براى امتياز 
يا ناآگاهى خود، هر كسى را دعوتيا ناآگاهى خود، هر كسى را دعوت يا حتى وادار به حضور در كارگاه نكند. در صورتى كه يا حتى وادار به حضور در كارگاه نكند. در صورتى كه  
اين موضوع براى شما خيلى مهم باشد و به  راحتىاين موضوع براى شما خيلى مهم باشد و به  راحتى به توافق نمى رسيد، مى توانيد اين شرط  به توافق نمى رسيد، مى توانيد اين شرط 

را جزورا جزو خط قرمزهاى خود براى پذيرش تسهيلگرى يك كارگاه قرار دهيد خط قرمزهاى خود براى پذيرش تسهيلگرى يك كارگاه قرار دهيد..
- در متن يا پوستر فراخوان كارگاه به خوبى موضوع، سرفصل- در متن يا پوستر فراخوان كارگاه به خوبى موضوع، سرفصل ها، نتيجه كارگاه و حتى  ها، نتيجه كارگاه و حتى 
پيش نيازهاى آن را براىپيش نيازهاى آن را براى مخاطبان بيان كنيد تا با ديدى روشن نسبت به حضور مخاطبان بيان كنيد تا با ديدى روشن نسبت به حضور يا عدم حضور  يا عدم حضور 

خود تصميم بگيرند.خود تصميم بگيرند.
- اگر برداشت شما اين- اگر برداشت شما اين است كه تعداد متقاضيان، خيلى كمتر از ظرفيت خواهد بود است كه تعداد متقاضيان، خيلى كمتر از ظرفيت خواهد بود و  و 
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برگزارى كارگاه به اين دليل به راحتى امكان پذيربرگزارى كارگاه به اين دليل به راحتى امكان پذير نيست، با روش هاى انگيزه بخش يا اندكى  نيست، با روش هاى انگيزه بخش يا اندكى 
ناچار  تا  كنيد  جذب  را  ناچار   تا  كنيد  جذب  را  خود  نظر  مورد  مخاطب  بيشتر،  تنوع  ايجاد  و  سرفصل ها  خود  نظر  مورد  مخاطب  بيشتر،  تنوع  ايجاد  و  سرفصل ها  در  درتغيير  تغيير 
نشويد براى حدنصاب الزم، حضورنشويد براى حدنصاب الزم، حضور هر فردى را پذيرا باشيد. كيفيت كار و ثمربخشى و هر فردى را پذيرا باشيد. كيفيت كار و ثمربخشى و زمانى  زمانى 

كه صرف مى كنيد از هر موضوع ديگرى مهمكه صرف مى كنيد از هر موضوع ديگرى مهم تر است. تر است.
- در طول ثبت نام متقاضيان، در جريان تعداد- در طول ثبت نام متقاضيان، در جريان تعداد و اطالعات اوليه آنها باشيد تا در صورت  و اطالعات اوليه آنها باشيد تا در صورت 
لزوم اصالحاتىلزوم اصالحاتى در متن و پوستر فراخوان، نحوه ثبت نام و حتى در متن و پوستر فراخوان، نحوه ثبت نام و حتى روش كار و سرفصل هاى خود  روش كار و سرفصل هاى خود 

به وجود آوريد.به وجود آوريد.
- ساير- ساير موارد موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- در- در همان طرح شماره دو كارگاه كه به طور متداول طراحى همان طرح شماره دو كارگاه كه به طور متداول طراحى مى كنيد، بروز چنين شرايطى  مى كنيد، بروز چنين شرايطى 
را هم مدنظر داشته باشيدرا هم مدنظر داشته باشيد. براى مثال با فرض گسترده تر بودن طيف سنى شركت. براى مثال با فرض گسترده تر بودن طيف سنى شركت كنندگان يا  كنندگان يا 

سطح تحصيالت متنوع و بافاصله زياد و غيرهسطح تحصيالت متنوع و بافاصله زياد و غيره طرح دوم خود را تدوين كنيد. طرح دوم خود را تدوين كنيد.
طريق  طريق   از  يا  اطالعات  فرم  يك  تكميل  همچون  مختلف  روش هاى  از  يا  اطالعات  فرم  يك  تكميل  همچون  مختلف  روش هاى  به  فرصت  اولين  در  به  فرصت  اولين  در   
اگر  و  كرده  كامل  را  خود  آگاهى  اگر ،  و  كرده  كامل  را  خود  آگاهى  نظر،  اين  از  شركت كنندگان  ناهماهنگى  ميزان  از  نظرمعارفه،  اين  از  شركت كنندگان  ناهماهنگى  ميزان  از  معارفه، 

موردى بود كهموردى بود كه حتى در طرح دوم به آن توجه نكرده ايد نيز حتى در طرح دوم به آن توجه نكرده ايد نيز به فكر راهِ حل باشيد. به فكر راهِ حل باشيد.
 مثال تراجنسى بودن يكى از مثال تراجنسى بودن يكى از افراد در داستان ابتداى متن، نمونه خوبى براى اين اتفاق افراد در داستان ابتداى متن، نمونه خوبى براى اين اتفاق  
است. مى توان در اين موارد ابتدا روى مفاهيم مشتركاست. مى توان در اين موارد ابتدا روى مفاهيم مشترك كار كرد، سپس در زمان استراحت با  كار كرد، سپس در زمان استراحت با 
مراجعه به آموختهمراجعه به آموخته هاى پيشين، تجربه و خالقيت فردى، كمك گرفتن از اينترنت هاى پيشين، تجربه و خالقيت فردى، كمك گرفتن از اينترنت، همكاران و ، همكاران و 
ساير متخصصانى كه به نوعى امكان دسترسى بهساير متخصصانى كه به نوعى امكان دسترسى به آنها وجود دارد، مواردى را به طرح كارگاه  آنها وجود دارد، مواردى را به طرح كارگاه 

افزود.افزود.
- با- با توضيح موضوع و هدف كارگاه در شروع برنامه، بعضى از توضيح موضوع و هدف كارگاه در شروع برنامه، بعضى از شركت كنندگان كه به دليل  شركت كنندگان كه به دليل 
ناآگاهى از موضوع، ثبت نامناآگاهى از موضوع، ثبت نام كرده اند، ممكن است ترجيح دهند جلسه را ترك كنند كرده اند، ممكن است ترجيح دهند جلسه را ترك كنند. اگر چنين . اگر چنين 
شرايطى رخ داد تا حد امكان مانع خروجشرايطى رخ داد تا حد امكان مانع خروج افراد نشويد، زيرا يكى از مهم ترين شروط يادگيرى،  افراد نشويد، زيرا يكى از مهم ترين شروط يادگيرى، 
هماهنگى  به  مى تواند  هماهنگى   به  مى تواند  اتفاقى  چنين  اينكه  ضمن  است.  فرد  خود  انگيزه  و  اشتياق  اتفاقى  چنين  اينكه  ضمن  است.  فرد  خود  انگيزه  و  اشتياق  ميزانميزان 
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دموگرافيك و سايكوگرافيك شركت كنندگان دموگرافيك و سايكوگرافيك شركت كنندگان 
همهم كمك كند. كمك كند.

- با ايجاد تنوع در گروه بندى ها به- با ايجاد تنوع در گروه بندى ها به شيوه اى  شيوه اى 
فردى  فردى ،  گروه ها،  همه  در  قشرى  هر  از  گروه هاكه  همه  در  قشرى  هر  از  كه 
پراكندگى  به  مى توان  باشد،  داشته  پراكندگى حضور  به  مى توان  باشد،  داشته  حضور 
كمك  كارگاه  در  ساليق  و  كمك   كارگاه  در  ساليق  و  روحيات  روحياتدانش،  دانش، 

كرد. اين موضوع موجب مىكرد. اين موضوع موجب مى شود كه افراد گروه هدف، با حضور در همه جمع شود كه افراد گروه هدف، با حضور در همه جمع ها به سايرين  ها به سايرين 
هم براى نزديك شدن به اهداف آموزشىهم براى نزديك شدن به اهداف آموزشى كمك كنند. كمك كنند.

- گاهى به جاى حضور همه افراد در همه- گاهى به جاى حضور همه افراد در همه بازى ها، متناسب با ويژگى ها و توانايى هاى  بازى ها، متناسب با ويژگى ها و توانايى هاى 
اعضاى  همه  نيز  حالت  اين  اعضاى   همه  نيز  حالت  اين  در  بگيريد.  كمك  آنها  از  تعدادى  از  بار  هر  اشخاص،  در  بگيريد.  كمك  آنها  از  تعدادى  از  بار  هر  اشخاص،  متنوعمتنوع 
ديد   از  هم  و  داشت  خواهند  مباحث  يادگيرى  و  كارگاه  ديد  از  هم  و  داشت  خواهند  مباحث  يادگيرى  و  كارگاه  در  فعالى  مشاركت  درشركت كننده،  فعالى  مشاركت  شركت كننده، 
خودشان، شأن و منزلت آنها رعايت مى شود. در واقعخودشان، شأن و منزلت آنها رعايت مى شود. در واقع اين مشكل را با اين شيوه به يك امتياز  اين مشكل را با اين شيوه به يك امتياز 

تبديلتبديل مى كنيد. مى كنيد.
- ساير موارد- ساير موارد

آنقدر  باتجربه  و  خالق  تسهيل گران  از  آنقدر يكى  باتجربه  و  خالق  تسهيل گران  از  يكى 
داشت  عادت  كه  بود  ديده  اينچنينى  داشت كارگاه هاى  عادت  كه  بود  ديده  اينچنينى  كارگاه هاى 
طرح درسش معجونى از تنوع و جذابيت باشد، به طرح درسش معجونى از تنوع و جذابيت باشد، به 
نحوى كه اغلب، توان جذب هر نوع مخاطبى را نحوى كه اغلب، توان جذب هر نوع مخاطبى را 
داشت. شايد مطالب براى همه كاربردى نبود، اما داشت. شايد مطالب براى همه كاربردى نبود، اما 
نمى شدند. كسل  كارگاه  در  حضور  از  كم  نمى شدند.دست  كسل  كارگاه  در  حضور  از  كم  دست 
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 چهره اش حسابى درهم رفته و خيره به يك نقطه چهره اش حسابى درهم رفته و خيره به يك نقطه غرق در افكارى است كه به نظر نگران كننده  غرق در افكارى است كه به نظر نگران كننده 
استاست و معلوم است به هيچ وجه حواسش به حرف هاى و معلوم است به هيچ وجه حواسش به حرف هاى من نيست. ناگهان به خودش آمده و مى پرسد:  من نيست. ناگهان به خودش آمده و مى پرسد: 

«راستى«راستى اگه بفهمم فرزندم مواد مصرف مى كنه چطورى باهاش برخورد اگه بفهمم فرزندم مواد مصرف مى كنه چطورى باهاش برخورد كنم»؟ كنم»؟
 چند نفر ديگر نيز هم زمان تأييد كرده چند نفر ديگر نيز هم زمان تأييد كرده و با هم شروع به نظر دادن و بيشتر از و با هم شروع به نظر دادن و بيشتر از آن، ابراز نگرانى  آن، ابراز نگرانى 

مى كنند. به خود مى آيم ومى كنند. به خود مى آيم و مى بينم كنترل كارگاه از دستم خارج شده است. مى بينم كنترل كارگاه از دستم خارج شده است.
 با وجود با وجود آنكه موضوع كارگاه با اعتياد مرتبط است، اما قصد نداشتم آنكه موضوع كارگاه با اعتياد مرتبط است، اما قصد نداشتم به اين زودى وارد چنين بحث  به اين زودى وارد چنين بحث 

چالش برانگيزى شوم.چالش برانگيزى شوم.

 سؤال مرتبط اما دشوار يا نابهنگام سؤال مرتبط اما دشوار يا نابهنگام

  

توصيفتوصيف موقعيت موقعيت
زودهنگام  يا  بودن،  مرتبط  وجود  با  زودهنگام   يا  بودن،  مرتبط  وجود  با  كه  مى پرسد  سؤالى  شركت كننده  كارگاه،  در  گاهى  كه  مى پرسد  سؤالى  شركت كننده  كارگاه،  در  گاهى   
است و يا تسهيلگر تواناست و يا تسهيلگر توان پاسخ دادن به آن را ندارد. گاهى نيز سؤال مرتبط پاسخ دادن به آن را ندارد. گاهى نيز سؤال مرتبط و به موقع است و  و به موقع است و 
تسهيلگر نيز كامًال به موضوعتسهيلگر نيز كامًال به موضوع مسلط است، اما فرصتى براى پرداختن به اين موضوع با مسلط است، اما فرصتى براى پرداختن به اين موضوع با اين  اين 
ميزان جزئيات نيست. پرسش چنين سؤاالتى ممكن است باعثميزان جزئيات نيست. پرسش چنين سؤاالتى ممكن است باعث به هم ريختن فضاى كارگاه  به هم ريختن فضاى كارگاه 

و خارج شدن كنترل آنو خارج شدن كنترل آن از دست تسهيلگر شود. از دست تسهيلگر شود.
 نوع برخورد با اين پرسش ها نوع برخورد با اين پرسش ها از چند نظر بسيار مهم است. حفظ روحيه پرسشگرى افراد از چند نظر بسيار مهم است. حفظ روحيه پرسشگرى افراد  
در كارگاه، خارج نشدن از بحث و جلوگيرى از حاشيهدر كارگاه، خارج نشدن از بحث و جلوگيرى از حاشيه پردازى و حاشيه سازى، پاسخگويى به  پردازى و حاشيه سازى، پاسخگويى به 
نيازها و دغدغه هاىنيازها و دغدغه هاى شركت كنندگان متناسب با موضوع كارگاه، رعايت ترتيب منطقى مطالب شركت كنندگان متناسب با موضوع كارگاه، رعايت ترتيب منطقى مطالب  
و ايجاد اعتماد ميان شركت كنندگان نسبت به توانايى وو ايجاد اعتماد ميان شركت كنندگان نسبت به توانايى و تسلط تسهيلگر به موضوع، مواردى  تسلط تسهيلگر به موضوع، مواردى 

است كه بايد حين پاسخگويىاست كه بايد حين پاسخگويى رعايت شود. رعايت شود.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- اطالعات خوب شركت كننده در مورد- اطالعات خوب شركت كننده در مورد موضوع يا سرعت وى در تحليل و نتيجه گيرى  موضوع يا سرعت وى در تحليل و نتيجه گيرى 
باعثباعث شده است خيلى زودتر از روند معمول به نتيجه و شده است خيلى زودتر از روند معمول به نتيجه و پرسش هاى مورد نظر برسد و يا  پرسش هاى مورد نظر برسد و يا 

سؤال هايى مطرحسؤال هايى مطرح كند كه نسبت به آمادگى تسهيلگر، دشوارتر باشند. كند كه نسبت به آمادگى تسهيلگر، دشوارتر باشند.
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- موضوع كارگاه- موضوع كارگاه براى فرد تكرارى است و به  نوعى با پرسيدن سؤال براى فرد تكرارى است و به  نوعى با پرسيدن سؤال هاى دشوار يا مربوط  هاى دشوار يا مربوط 
به مطالب بعدى، تمايل دارد اطالعاتبه مطالب بعدى، تمايل دارد اطالعات خود را عرضه كند. خود را عرضه كند.

- شركت كننده، در مورد موضوع يك- شركت كننده، در مورد موضوع يك بخش خاص از كارگاه، به  درستى توجيه نشده و  بخش خاص از كارگاه، به  درستى توجيه نشده و 
همينهمين موضوع باعث پرسش زودهنگام شده است. موضوع باعث پرسش زودهنگام شده است.

- تسهيلگر يا ساير شركت كنندگان- تسهيلگر يا ساير شركت كنندگان، با مطرح كردن مطلبى چالش برانگيز، زمينه پرسش ، با مطرح كردن مطلبى چالش برانگيز، زمينه پرسش 
سؤال هاىسؤال هاى زودهنگام را فراهم كرده اند. زودهنگام را فراهم كرده اند.

- تسهيلگر براى پاسخ دادن به- تسهيلگر براى پاسخ دادن به سؤال، آزادى الزم را نداشته و با وجود مرتبط و به سؤال، آزادى الزم را نداشته و با وجود مرتبط و به جا بودن  جا بودن 
پرسش، نمى تواند بحث را باز كرده وپرسش، نمى تواند بحث را باز كرده و پاسخ دهد. مثًال ممكن است مسئوالن برگزارى خواسته  پاسخ دهد. مثًال ممكن است مسئوالن برگزارى خواسته 

باشند ازباشند از بحث تربيت جنسى در كارگاه مهارت هاى فرزندپرورى صرف نظر بحث تربيت جنسى در كارگاه مهارت هاى فرزندپرورى صرف نظر كنيد. كنيد.
- فرصت كارگاه محدود بوده و در عمل نمى توان- فرصت كارگاه محدود بوده و در عمل نمى توان به همه موضوعات موردنظر پرداخت و  به همه موضوعات موردنظر پرداخت و 

به همين دليل براىبه همين دليل براى بعضى پرسش ها فرصت پاسخگويى وجود ندارد. بعضى پرسش ها فرصت پاسخگويى وجود ندارد.
- شركت كنندگان با- شركت كنندگان با سوابق تسهيلگر آشنايى ندارند يا از ميزان تسلط او به سوابق تسهيلگر آشنايى ندارند يا از ميزان تسلط او به موضوع مورد  موضوع مورد 
بحث بى اطالع هستند و قصد محك زدنبحث بى اطالع هستند و قصد محك زدن و سنجيدن او را دارند و به همين دليل پرسش و سنجيدن او را دارند و به همين دليل پرسش هايى  هايى 

مطرح مى كنند تا دامنه دانش و ميزان تسلطمطرح مى كنند تا دامنه دانش و ميزان تسلط او را بسنجند. او را بسنجند.
- شركت كننده به اندازه كافى توجه دريافت- شركت كننده به اندازه كافى توجه دريافت نكرده و قصد دارد با پرسش، خود را در جمع نكرده و قصد دارد با پرسش، خود را در جمع  
مطرح كرده و ابراز وجود كند، اما گاهى براى رسيدنمطرح كرده و ابراز وجود كند، اما گاهى براى رسيدن به اين هدف، سؤال هايى مى پرسد كه  به اين هدف، سؤال هايى مى پرسد كه 

زمان آنزمان آن مناسب نيست. مناسب نيست.
- تسهيلگر، تمركز يا تسلط كافى به موضوع مطرح- تسهيلگر، تمركز يا تسلط كافى به موضوع مطرح شده ندارد و به هر طريقى مايل است  شده ندارد و به هر طريقى مايل است 

پاسخ دادنپاسخ دادن را به تعويق بياندازد. را به تعويق بياندازد.
- ساير موارد- ساير موارد

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- پيش از كارگاه با روش هايى چون پيش- پيش از كارگاه با روش هايى چون پيش آزمون، گفتگو با مسئوالن برگزارى دوره، مشاهده  آزمون، گفتگو با مسئوالن برگزارى دوره، مشاهده 
و مصاحبه باو مصاحبه با شركت كنندگان و پرسش از تسهيلگرانى كه در گذشته با شركت كنندگان و پرسش از تسهيلگرانى كه در گذشته با اين گروه كار كرده اند،  اين گروه كار كرده اند، 
از ميزان آگاهى آنها ازاز ميزان آگاهى آنها از موضوع كارگاه اطالع يابيد تا مطالب را بر اساس شناخت موضوع كارگاه اطالع يابيد تا مطالب را بر اساس شناخت و نياز افراد  و نياز افراد 
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تهيه كنيد.تهيه كنيد.
- موضوع و سرفصل هاى كارگاه- موضوع و سرفصل هاى كارگاه را حتمًا پيش از ثبت نام براى گروه هدف ارائه را حتمًا پيش از ثبت نام براى گروه هدف ارائه دهيد تا  دهيد تا 
آگاهانه تصميم بگيرند و در صورت تكرارى بودنآگاهانه تصميم بگيرند و در صورت تكرارى بودن برنامه در كارگاه حضور نيابند. اگر با همه  برنامه در كارگاه حضور نيابند. اگر با همه 
پيش بينىپيش بينى هاى شما باز هم شخصى حضور داشت كه قبًال اين هاى شما باز هم شخصى حضور داشت كه قبًال اين دوره را گذرانده، مى توانيد به  دوره را گذرانده، مى توانيد به 
او اجازه دهيد دراو اجازه دهيد در صورت تمايل، كارگاه را ترك كند. براى چنين تصميمى همه صورت تمايل، كارگاه را ترك كند. براى چنين تصميمى همه جوانب را  جوانب را 
در نظر بگيريد. گاهى اين آزادى عمل، باعثدر نظر بگيريد. گاهى اين آزادى عمل، باعث بى نظمى و سهل انگارى از طرف مسئوالن يا  بى نظمى و سهل انگارى از طرف مسئوالن يا 

شركتشركت كنندگان، در كارگاه هاى بعد خواهد شد. كنندگان، در كارگاه هاى بعد خواهد شد.
- تهيه بروشورى دقيق- تهيه بروشورى دقيق از مطالب كارگاه و ارائه آن هنگام پذيرش، باعث مى از مطالب كارگاه و ارائه آن هنگام پذيرش، باعث مى شود كمتر  شود كمتر 
پرسش زودهنگام مطرح شود؛ چون شركت كنندگان زمانپرسش زودهنگام مطرح شود؛ چون شركت كنندگان زمان هر بحث را به طور تقريبى خواهند  هر بحث را به طور تقريبى خواهند 

دانست.دانست.
- در آغاز- در آغاز هر بحث با مطرح كردن پرسش ها و دريافت بازخورد هر بحث با مطرح كردن پرسش ها و دريافت بازخورد از شركت كنندگان و ارائه  از شركت كنندگان و ارائه 
توضيحاتى كوتاه، حدود تقريبى بحثتوضيحاتى كوتاه، حدود تقريبى بحث را روشن كنيد تا كمتر درگير پرسش زودهنگام شويد. را روشن كنيد تا كمتر درگير پرسش زودهنگام شويد.

- دقت- دقت كنيد انتخاب و توضيح مطالب به گونه اى باشد كه كنيد انتخاب و توضيح مطالب به گونه اى باشد كه مانع ورود به بحث هاى بعدى  مانع ورود به بحث هاى بعدى 
پرسش هاى  پرسش هاى   باعث  خود،  گفتار  و  جمله  بندى  شيوه  با  تسهيلگر  خود  باعث  خود،  گفتار  و  جمله  بندى  شيوه  با  تسهيلگر  خود  گاهى  واقع  در  گاهىشويد.  واقع  در  شويد. 
زودهنگام مى شود. فقط زمانى از اين شيوهزودهنگام مى شود. فقط زمانى از اين شيوه استفاده كنيد كه مايل هستيد با ايجاد سؤال در  استفاده كنيد كه مايل هستيد با ايجاد سؤال در 

ذهنذهن مخاطب و درگير كردن او، زمينه را براى بحث بعدى مخاطب و درگير كردن او، زمينه را براى بحث بعدى آماده كنيد. آماده كنيد.
- موقع پذيرش تسهيلگرى كارگاه، خط قرمزهاى خود را- موقع پذيرش تسهيلگرى كارگاه، خط قرمزهاى خود را با دقت بررسى و مطرح كنيد.  با دقت بررسى و مطرح كنيد. 
در  نياييد.  كوتاه  در   نياييد.  كوتاه  آن  از  گذاشت،  كنار  نبايد  را  بحث  يك  از  خاصى  آن  از  گذاشت،  كنار  نبايد  را  بحث  يك  از  خاصى  موضوع  نظرتان  به  موضوعاگر  نظرتان  به  اگر 
صورتى كه تسهيلگرى را با وجود محدوديت ها پذيرفتيدصورتى كه تسهيلگرى را با وجود محدوديت ها پذيرفتيد، بايد براى اداره بحث و پاسخگويى ، بايد براى اداره بحث و پاسخگويى 
به دغدغه هاى مهمبه دغدغه هاى مهم شركت كنندگان، راه حلى در نظر بگيريد. مثل ادامه مباحث شركت كنندگان، راه حلى در نظر بگيريد. مثل ادامه مباحث در گروه هاى  در گروه هاى 

اينترنتى بعد از اتمام كارگاه.اينترنتى بعد از اتمام كارگاه.
- براى انتخاب- براى انتخاب مباحث كارگاه با يك نيازسنجى، نگرانى ها و پرسش هاى مباحث كارگاه با يك نيازسنجى، نگرانى ها و پرسش هاى مهم افراد را پيدا  مهم افراد را پيدا 
كنيد تا مهم ترين و ضرورىكنيد تا مهم ترين و ضرورى ترين آنها طبق اولويت بندى در طراحى برنامه در نظر ترين آنها طبق اولويت بندى در طراحى برنامه در نظر گرفته شود  گرفته شود 

تا ناچار نشويد به دليل كمبود وقت ازتا ناچار نشويد به دليل كمبود وقت از مباحث مهم بگذريد. مباحث مهم بگذريد.
- پيش از كارگاه، فهرستى از سوابق و- پيش از كارگاه، فهرستى از سوابق و تجربيات خود را در اختيار شركت كنندگان قرار  تجربيات خود را در اختيار شركت كنندگان قرار 
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دهيد تادهيد تا به شما اعتماد كنند. حين كارگاه نيز با زبان بدن به شما اعتماد كنند. حين كارگاه نيز با زبان بدن و ساير مهارت هاى تسهيلگرى،  و ساير مهارت هاى تسهيلگرى، 
مى توان اين اعتماد رامى توان اين اعتماد را تقويت كرده و محيط را از فضاى تقابل به فضاى تقويت كرده و محيط را از فضاى تقابل به فضاى تعامل تبديل كرد. تعامل تبديل كرد.

از   آنها  وجود  ابراز  و  شدن  ديده  به  نياز  سهم  از  آنها  وجود  ابراز  و  شدن  ديده  به  نياز  سهم  تا  كنيد  توجه  شركت كنندگان  همه  به  تا-  كنيد  توجه  شركت كنندگان  همه  به   -
روش هاى ديگر تأمين نشود. براى اينكه افرادى با مهارتروش هاى ديگر تأمين نشود. براى اينكه افرادى با مهارت هاى مختلف، توان شركت در بحث ها  هاى مختلف، توان شركت در بحث ها 
و فعاليت هاو فعاليت ها را داشته باشند، الزم است كارگاه بر اساس استفاده از را داشته باشند، الزم است كارگاه بر اساس استفاده از مهارت هاى متفاوت طراحى  مهارت هاى متفاوت طراحى 
شود. اگر كسى نياز به توجهشود. اگر كسى نياز به توجه دارد با حسن نيت و بدون ايجاد احساس تبعيض، دوستانه دارد با حسن نيت و بدون ايجاد احساس تبعيض، دوستانه  
آن حس را به او بدهيد. مى توانيد حتى ازآن حس را به او بدهيد. مى توانيد حتى از صدا يا خط خوب افراد براى بخش هايى از كار صدا يا خط خوب افراد براى بخش هايى از كار  

استفاده كنيد.استفاده كنيد.
و  موضوع  به  تسلط  با  امكان  حد  تا  و  و   موضوع  به  تسلط  با  امكان  حد  تا  و  كرده  مطالعه  كافى  به  اندازه  كارگاه  از  پيش  كرده-  مطالعه  كافى  به  اندازه  كارگاه  از  پيش   -
مقاالتمقاالت و آمارهاى جديد مرتبط با آن در كارگاه حاضر شويد و آمارهاى جديد مرتبط با آن در كارگاه حاضر شويد. درست است كه تسهيلگرى با . درست است كه تسهيلگرى با 
آموزشگرى تفاوت دارد، اما بهآموزشگرى تفاوت دارد، اما به طور قطع هر چه دانش بيشترى داشته باشيد، توانايى شما براى طور قطع هر چه دانش بيشترى داشته باشيد، توانايى شما براى  

طراحى و اداره كارگاه افزايش مى يابد.طراحى و اداره كارگاه افزايش مى يابد.
- ساير موارد- ساير موارد

  د  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ر صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- هنگام انتخاب مواد- هنگام انتخاب مواد آموزشى و طراحى كارگاه، يك بسته جانبى قوى تر نيز آموزشى و طراحى كارگاه، يك بسته جانبى قوى تر نيز داشته باشيد  داشته باشيد 
تا در صورت مشاهده سطح باالى دانش شركتتا در صورت مشاهده سطح باالى دانش شركت كنندگان، گاهى از مطالب دشوارتر و جديدتر  كنندگان، گاهى از مطالب دشوارتر و جديدتر 
استفاده كنيد واستفاده كنيد و به نوعى ارزش كارگاه را براى اكثريت افراد حفظ كنيد به نوعى ارزش كارگاه را براى اكثريت افراد حفظ كنيد. اين روش به ويژه براى . اين روش به ويژه براى 
شرايطى كه افرادى با ضريبشرايطى كه افرادى با ضريب هوشى باال و قدرت تجزيه تحليل قوى حضور دارند، مى هوشى باال و قدرت تجزيه تحليل قوى حضور دارند، مى تواند  تواند 

بسيار مفيد باشد.بسيار مفيد باشد.
- مى توانيد برگه اى در كارگاه- مى توانيد برگه اى در كارگاه نصب كنيد و در آن پرسش هايى را كه بعدا نصب كنيد و در آن پرسش هايى را كه بعداً بايد پاسخ داده ً بايد پاسخ داده 
شود، يادداشت كنيد تا در فرصت مناسبشود، يادداشت كنيد تا در فرصت مناسب در مورد آنها تصميم بگيريد. اين تكنيك با نام  در مورد آنها تصميم بگيريد. اين تكنيك با نام 

پاركينگپاركينگ سؤاالت شناخته مى شود. سؤاالت شناخته مى شود.
- مى توان سؤال شخص را با- مى توان سؤال شخص را با پرسيدن سؤالى ديگر، متناسب با پرسش او جواب داد تا پرسيدن سؤالى ديگر، متناسب با پرسش او جواب داد تا  
به جاى پاسخگويى مستقيم، خود شخص به نتيجه برسد. بابه جاى پاسخگويى مستقيم، خود شخص به نتيجه برسد. با پرسيدن چنين سؤاالتى: «نظر  پرسيدن چنين سؤاالتى: «نظر 
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خودت چيه؟» يا «اگر شما درخودت چيه؟» يا «اگر شما در اين شرايط قرار بگيرى چه مى كنى؟» مى توان گاهى اين شرايط قرار بگيرى چه مى كنى؟» مى توان گاهى دوباره به  دوباره به 
موضوع برگشت و جواب را به بعد موكولموضوع برگشت و جواب را به بعد موكول كرد تا شركت كنندگان و خود شما بيشتر در مورد  كرد تا شركت كنندگان و خود شما بيشتر در مورد 

آنآن فكر كنيد. فكر كنيد.
- گاهى الزم است موضوع را ماهرانه عوض كنيد- گاهى الزم است موضوع را ماهرانه عوض كنيد و مانع ادامه آن شويد. در اين موارد  و مانع ادامه آن شويد. در اين موارد 
پيشنهاد يكپيشنهاد يك استراحت كوتاه، پذيرايى، موسيقى يا پخش كليپى كوتاه و دوباره استراحت كوتاه، پذيرايى، موسيقى يا پخش كليپى كوتاه و دوباره برگشت به  برگشت به 
موضوع اصلى، بخش زيادى از فشار را ازموضوع اصلى، بخش زيادى از فشار را از بين مى برد. از اين روش براى دستيابى به فرصتى بين مى برد. از اين روش براى دستيابى به فرصتى  
براى پيدا كردن اطالعاتى در مورد پرسش مطرح شده نيزبراى پيدا كردن اطالعاتى در مورد پرسش مطرح شده نيز مى توان بهره برد. بهتر است در  مى توان بهره برد. بهتر است در 
كارگاه ها امكانكارگاه ها امكان استفاده از اينترنت را براى خود در نظر داشته باشيد استفاده از اينترنت را براى خود در نظر داشته باشيد تا در چنين شرايطى از  تا در چنين شرايطى از 
آن استفاده كنيد و يا شمارهآن استفاده كنيد و يا شماره تماس يك دوست متخصص در حوزه كارگاه موردنظر در دسترس تماس يك دوست متخصص در حوزه كارگاه موردنظر در دسترس  

باشد.باشد.
- مى توان از سايرين نيز درخواست كرد وارد بحث- مى توان از سايرين نيز درخواست كرد وارد بحث شده و به سؤال شخص پاسخ دهند. در  شده و به سؤال شخص پاسخ دهند. در 
واقع باواقع با يك مشاركت همگانى به جواب رسيد. اين راه حل نيز يك مشاركت همگانى به جواب رسيد. اين راه حل نيز مثل راه حل پيشين، در مواردى  مثل راه حل پيشين، در مواردى 

كه توان پاسخگويى ياكه توان پاسخگويى يا حضور ذهن نداريد، بسيار مناسب است. حضور ذهن نداريد، بسيار مناسب است.
- با رأى گيرى از- با رأى گيرى از شركت كنندگان تصميم بگيريد در پايان كارگاه يا زمان مناسب شركت كنندگان تصميم بگيريد در پايان كارگاه يا زمان مناسب ديگرى  ديگرى 
به چند مورد از پرسش هاى نوشته شده دربه چند مورد از پرسش هاى نوشته شده در پاركينگ سئواالت پاسخ داده يا به بحث گذاشته  پاركينگ سئواالت پاسخ داده يا به بحث گذاشته 
شود. مى توانشود. مى توان پاسخگويى به آنها را حتى در برنامه هاى پس از پاسخگويى به آنها را حتى در برنامه هاى پس از كارگاه گنجاند تا در صورت  كارگاه گنجاند تا در صورت 
لزوم، ارتباط اعضاء با گروهلزوم، ارتباط اعضاء با گروه همچنان حفظ شده و فرآيند تسهيلگرى به شكل فعالى ادامه همچنان حفظ شده و فرآيند تسهيلگرى به شكل فعالى ادامه يابد. يابد.

- مى توان خوراك فكر جلسه بعد را از ميان- مى توان خوراك فكر جلسه بعد را از ميان پرسش ها انتخاب كرد. پيشنهاد كنيد بعد از  پرسش ها انتخاب كرد. پيشنهاد كنيد بعد از 
تعطيلى بهتعطيلى به آن فكر كرده و در جلسه بعد در مورد آن آن فكر كرده و در جلسه بعد در مورد آن با هم بحث كنيد. با هم بحث كنيد.

و   چالش برانگيز  پرسش هاى  چنين  مدام  كه  را  افرادى  و  چالش برانگيز  پرسش هاى  چنين  مدام  كه  را  افرادى  و  كنيد  شوخ طبعى  مواردى  در  و-  كنيد  شوخ طبعى  مواردى  در   -
دشوارى را مطرح مى كنند با هم به چالش بكشيددشوارى را مطرح مى كنند با هم به چالش بكشيد. با اين روش آنها را در يك گروه قرار داده. با اين روش آنها را در يك گروه قرار داده  
و بخواهيد به سؤال هاى هم پاسخ دهند. در كلو بخواهيد به سؤال هاى هم پاسخ دهند. در كل خالقيت شما حين اجرا، تأثير زيادى در  خالقيت شما حين اجرا، تأثير زيادى در 

برخورد با اينبرخورد با اين موضوع دارد. موضوع دارد.
- گاهى بهترين شيوه برخورد با پرسش دشوار، اعتراف- گاهى بهترين شيوه برخورد با پرسش دشوار، اعتراف صادقانه به ندانستن پاسخ است.  صادقانه به ندانستن پاسخ است. 
در صورتى كه شما از سطحدر صورتى كه شما از سطح خوبى از دانش تخصصى و توانايى تسهيلگرى برخوردار باشيد،  خوبى از دانش تخصصى و توانايى تسهيلگرى برخوردار باشيد، 
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چنينچنين اعترافى، نه تنها اعتماد شركت كنندگان  اعترافى، نه تنها اعتماد شركت كنندگان 
را خدشه دار نمىرا خدشه دار نمى كند، بلكه باعث ايجاد جوى  كند، بلكه باعث ايجاد جوى 
هميشه  بايد  هميشه   بايد  ضمن  در  شد.  خواهد  ضمندوستانه  در  شد.  خواهد  دوستانه 
اين موضوع را گوشزد كرد كه تسهيلگر يكاين موضوع را گوشزد كرد كه تسهيلگر يك  
كارگاه  هدف  و  نيست  عالى  كارگاه پاسخ دهنده  هدف  و  نيست  عالى  پاسخ دهنده 

رسيدن گروهى بهرسيدن گروهى به مفاهيم آموزشى است. مفاهيم آموزشى است.
- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
چه  هر  سؤال  سؤالم.  عاشق  چه «من  هر  سؤال  سؤالم.  عاشق  «من 

چالش برانگيزتر بهتر!»...چالش برانگيزتر بهتر!»...
به  مى كرد.  برخورد  قضيه  با  راحتى  همين  به به  مى كرد.  برخورد  قضيه  با  راحتى  همين  به 
خودم گفتم يا خيلى باتجربه است و يا خيلى خالق خودم گفتم يا خيلى باتجربه است و يا خيلى خالق 
است.  كرده  تسهيلگرى  كه  مباحثى  به  مسلط  است. و  كرده  تسهيلگرى  كه  مباحثى  به  مسلط  و 
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 تغيير غيرمترقبه برنامه زمان بندى تغيير غيرمترقبه برنامه زمان بندى اجرايى اجرايى

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 يكى از يكى از مسائلى كه رخ دادن آن در كارگاه ها معمول است مسائلى كه رخ دادن آن در كارگاه ها معمول است، پيش آمدن مشكالت اجرايى است. ، پيش آمدن مشكالت اجرايى است. 
مشكالتى كه با بروز آن،مشكالتى كه با بروز آن، وقفه اى هر چند كوچك در برنامه ايجاد شده و ممكن وقفه اى هر چند كوچك در برنامه ايجاد شده و ممكن است متناسب با  است متناسب با 
شدت آن مشكل، حتى ساعتى از زمانشدت آن مشكل، حتى ساعتى از زمان كارگاه اتالف شود. مسائلى كه گاه ممكن است از سوى كارگاه اتالف شود. مسائلى كه گاه ممكن است از سوى  
برگزاركنندگان پيش آيد، گاه از سوى شركت كنندگان و گاهبرگزاركنندگان پيش آيد، گاه از سوى شركت كنندگان و گاه يك حادثه غيرمترقبه محسوب شود. يك حادثه غيرمترقبه محسوب شود.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- گاهى تغيير در- گاهى تغيير در برنامه زمان بندى اجرايى به دليل بروز مشكالت فنى همچون برنامه زمان بندى اجرايى به دليل بروز مشكالت فنى همچون قطع برق  قطع برق 

است كه به واسطه آن امكان استفاده ازاست كه به واسطه آن امكان استفاده از ويديو پروژكتور، لپ تاپ و غيره نيست. ويديو پروژكتور، لپ تاپ و غيره نيست.
- گاهى به دليل- گاهى به دليل نبود هماهنگى هاى قبلى و يا كسب مجوزهاى الزم، سبب نبود هماهنگى هاى قبلى و يا كسب مجوزهاى الزم، سبب مى شود كه  مى شود كه 

اجرا يا ادامه اجراى كارگاه متوقف شوداجرا يا ادامه اجراى كارگاه متوقف شود..
- بازديد مسئوالن و شخصيت ها در زمان برگزارى كارگاه نيز- بازديد مسئوالن و شخصيت ها در زمان برگزارى كارگاه نيز مى تواند در اجرا وقفه ايجاد كند. مى تواند در اجرا وقفه ايجاد كند.

- درخواست تغيير در- درخواست تغيير در برنامه زمان بندى اجرايى از سوى شركت كنندگان از موارد برنامه زمان بندى اجرايى از سوى شركت كنندگان از موارد شايع در  شايع در 
كارگاه هاى آموزشى است، به طورى كه آنهاكارگاه هاى آموزشى است، به طورى كه آنها خواستار كم شدن تعداد ساعات كارگاه هستند. خواستار كم شدن تعداد ساعات كارگاه هستند.

- در مواقعى نيز- در مواقعى نيز بروز اشكال در سيستم تصويرى و لپ تاپ منجر به بروز اشكال در سيستم تصويرى و لپ تاپ منجر به ايجاد وقفه  در كار  ايجاد وقفه  در كار 
تسهيلگر مى شود.تسهيلگر مى شود.

- نبود يا كمبود- نبود يا كمبود وسايل و لوازم مورد نياز در كارگاه، از ديگر مواردى وسايل و لوازم مورد نياز در كارگاه، از ديگر مواردى است كه مى تواند  است كه مى تواند 
منجر به اتالف وقت كارگاه شدهمنجر به اتالف وقت كارگاه شده و اجراى برنامه را كند و يا متوقف كند. و اجراى برنامه را كند و يا متوقف كند.

 مشغول برگزارى كارگاه بودم و بر اساس زمان بندى مشغول برگزارى كارگاه بودم و بر اساس زمان بندى ارائه شده، كارگاه تا يك ربع ديگر ادامه داشت  ارائه شده، كارگاه تا يك ربع ديگر ادامه داشت 
وو در زمان باقى مانده بايد مبحث را جمع مى كردم در زمان باقى مانده بايد مبحث را جمع مى كردم تا شركت كنندگان به زمان ناهار و استراحت برسند.  تا شركت كنندگان به زمان ناهار و استراحت برسند. 
دردر همين لحظه مسئول اجرايى كارگاه آمد و اطالع داد كه همين لحظه مسئول اجرايى كارگاه آمد و اطالع داد كه به علت تأخير در آماده شدن ناهار، كارگاه  به علت تأخير در آماده شدن ناهار، كارگاه 
تا  كردم  سعى  نداشتم،  را  پيشامدى  تا   كردم  سعى  نداشتم،  را  پيشامدى  چنين  انتظار  حالى كه  در  من  و  يابد  ادامه  ديگر  ساعت  چنين  انتظار  حالى كه  در  من  و  يابد  ادامه  ديگر  ساعت  يك  يكتا  تا 

خونسردى خود را حفظخونسردى خود را حفظ كرده و بحث را ادامه دهم. كرده و بحث را ادامه دهم.
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- تأخير- تأخير در زمان پذيرايى ميان وعده و ناهار به دليل آماده در زمان پذيرايى ميان وعده و ناهار به دليل آماده نبودن آن، از ديگر عللى است  نبودن آن، از ديگر عللى است 
كه منجر به تغييركه منجر به تغيير يافتن برنامه اجرايى مى شود. يافتن برنامه اجرايى مى شود.

دارد،  كارگاه  برگزارى  براى  ويژه  مناسب  فضاى  يك  دارد،   كارگاه  برگزارى  براى  ويژه  مناسب  فضاى  يك  به  نياز  تسهيلگر  آنجايى  كه  از  به-  نياز  تسهيلگر  آنجايى  كه  از   -
در بعضىدر بعضى مواقع مناسب نبودن فضاى سالن و ديوارهاى آن و يا مواقع مناسب نبودن فضاى سالن و ديوارهاى آن و يا چيدمان ميز و صندلى ها  چيدمان ميز و صندلى ها 

مشكالتى در اجراى صحيح ومشكالتى در اجراى صحيح و منظم كارگاه ايجاد مى كند. منظم كارگاه ايجاد مى كند.
- دير آمدن تعداد قابل توجهى- دير آمدن تعداد قابل توجهى از شركت كنندگان به كارگاه در ابتداى شروع كارگاه و از شركت كنندگان به كارگاه در ابتداى شروع كارگاه و يا  يا 
در مواقع استراحت و در نظر گرفتن مدت زمانىدر مواقع استراحت و در نظر گرفتن مدت زمانى براى رسيدن آن ها نيز مى تواند در زمان بندى براى رسيدن آن ها نيز مى تواند در زمان بندى  

برنامه اختالل ايجاد كند.برنامه اختالل ايجاد كند.
- بروز مشكل يا كسالت غيرمنتظره براى- بروز مشكل يا كسالت غيرمنتظره براى تسهيلگر آموزشى كارگاه از ديگر مواردى است  تسهيلگر آموزشى كارگاه از ديگر مواردى است 

كه به ندرتكه به ندرت اتفاق مى افتد. اتفاق مى افتد.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- اگر- اگر كارگاه به دليل مشكالت فنى كه در اختيار برگزاركنندگان كارگاه كارگاه به دليل مشكالت فنى كه در اختيار برگزاركنندگان كارگاه نيست، دچار وقفه  نيست، دچار وقفه 
شود، بسته به نوع آن مشكل، درصددشود، بسته به نوع آن مشكل، درصدد رفع مشكل باشيد. به عنوان مثال يك دستگاه موتور برق رفع مشكل باشيد. به عنوان مثال يك دستگاه موتور برق  

در مكان برگزارى باشد تا در صورت قطع برق ازدر مكان برگزارى باشد تا در صورت قطع برق از آن استفاده شود. آن استفاده شود.
- پيش از رسيدن موعد كارگاه، هماهنگى با- پيش از رسيدن موعد كارگاه، هماهنگى با ادارات مرتبط و گرفتن مجوزهاى الزم را به  ادارات مرتبط و گرفتن مجوزهاى الزم را به 

مجريان برنامهمجريان برنامه يادآورى كنيد. يادآورى كنيد.
- اگر اهميت كارگاه به حدى است كه بايد- اگر اهميت كارگاه به حدى است كه بايد مورد بازديد مسئولى قرار بگيرد، درباره آن با  مورد بازديد مسئولى قرار بگيرد، درباره آن با 
برگزاركنندگان برنامهبرگزاركنندگان برنامه صحبت كرده تا زمان خاص و مشخص را به اين صحبت كرده تا زمان خاص و مشخص را به اين موضوع اختصاص دهند. موضوع اختصاص دهند.

- اگر احتمال تغيير برنامه اجرايى توسط شركت- اگر احتمال تغيير برنامه اجرايى توسط شركت كنندگان وجود دارد، سعى شود پيش از  كنندگان وجود دارد، سعى شود پيش از 
برگزارى كارگاه ازبرگزارى كارگاه از برگزار كنندگان بخواهيد، برنامة زمان بندى شدة كارگاه و اهميت برگزار كنندگان بخواهيد، برنامة زمان بندى شدة كارگاه و اهميت برگزارى آن  برگزارى آن 

را از طريق گروه هاى اجتماعى مجازى يارا از طريق گروه هاى اجتماعى مجازى يا ارسال ايميل به شركت كنندگان اطالع رسانى كنند. ارسال ايميل به شركت كنندگان اطالع رسانى كنند.
- الزم است- الزم است پيش از برگزارى كارگاه، فهرست كاملى از وسايل و لوازم پيش از برگزارى كارگاه، فهرست كاملى از وسايل و لوازم موردِ نياز كارگاه را  موردِ نياز كارگاه را 

به مسئول برگزاركننده ارائه دهيد.به مسئول برگزاركننده ارائه دهيد.
- قبل- قبل از برگزارى كارگاه، همه دستگاه ها و سيستم صوتى و از برگزارى كارگاه، همه دستگاه ها و سيستم صوتى و تصويرى را آزمايش كنيد و شماره تماس  تصويرى را آزمايش كنيد و شماره تماس 
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مسئول مربوطه رامسئول مربوطه را دريافت كنيد تا در صورت لزوم  دريافت كنيد تا در صورت لزوم 
براى رفع مشكل بابراى رفع مشكل با وى تماس بگيريد. وى تماس بگيريد.

برگزارى  سالن  از  بازديد  امكان  اگر  برگزارى -  سالن  از  بازديد  امكان  اگر   -
كارگاهكارگاه پيش از اجرا وجود ندارد، سعى كنيد  پيش از اجرا وجود ندارد، سعى كنيد 
سالن و محيطسالن و محيط مورد نياز براى اجراى كارگاه  مورد نياز براى اجراى كارگاه 

را آن گونه كه مدنظرتانرا آن گونه كه مدنظرتان است، به خوبى براى برگزاركننده توصيف كنيد. است، به خوبى براى برگزاركننده توصيف كنيد.
-- به مسئول اجرايى يادآورى كنيد زودتر تهيه مقدمات پذيرايى و ناهار  به مسئول اجرايى يادآورى كنيد زودتر تهيه مقدمات پذيرايى و ناهار را پيگيرى كند.را پيگيرى كند.

- در صورتى كه به هر- در صورتى كه به هر دليلى امكان حضور در كارگاه را نداشتيد و زمان براى دليلى امكان حضور در كارگاه را نداشتيد و زمان براى هماهنگى  هماهنگى 
با يكى ديگر از دوستانتان وجود داشت، از اوبا يكى ديگر از دوستانتان وجود داشت، از او بخواهيد به جاى شما در كارگاه حضور يابد. بخواهيد به جاى شما در كارگاه حضور يابد.

- ساير موارد- ساير موارد
      

  در صور  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- اگر وقفه در كارگاه- اگر وقفه در كارگاه، به دليل كمبود تجهيزات و يا بروز مشكل فنى است، به دليل كمبود تجهيزات و يا بروز مشكل فنى است، تسهيلگر ، تسهيلگر 

مى تواند تا رفع آن، در قالب كار گروهىمى تواند تا رفع آن، در قالب كار گروهى يا بازى كارگاه را ادامه دهد. يا بازى كارگاه را ادامه دهد.
- در صورتى كه دليل ايجاد- در صورتى كه دليل ايجاد وقفه به دليل مسائلى چون تأخير در آماده شدن ناهار وقفه به دليل مسائلى چون تأخير در آماده شدن ناهار است،  است، 
مى توانيد قسمتى از مطالب عصر را ارائه دهيدمى توانيد قسمتى از مطالب عصر را ارائه دهيد و يا شركت كنندگان را گروه بندى كرده و در و يا شركت كنندگان را گروه بندى كرده و در  

قالب كار گروهى، كالس را ادامه دهيد تا مشكل رفعقالب كار گروهى، كالس را ادامه دهيد تا مشكل رفع شود. شود.
- بهتر است هميشه مطالب تكميلى تر و اضافه بر- بهتر است هميشه مطالب تكميلى تر و اضافه بر مطلب قابل ارائه در كالس به همراه  مطلب قابل ارائه در كالس به همراه 

داشته باشيد تاداشته باشيد تا در صورت لزوم از آن استفاده كنيد. در صورت لزوم از آن استفاده كنيد.
- در صورتى كه كارگاه- در صورتى كه كارگاه از فضاى مناسبى براى اجرا برخوردار نبود، از مسئول برگزارى از فضاى مناسبى براى اجرا برخوردار نبود، از مسئول برگزارى  

درخواست كنيد تا اتاق يا مكان ديگرى را در اختيارتاندرخواست كنيد تا اتاق يا مكان ديگرى را در اختيارتان بگذارد. بگذارد.
براى فعاليت هاى جمعى كارگاه  فعاليت هاى جمعى كارگاه   براى  اگر فضاى كارگاه مناسب  پاره اى موارد  همچنين در  مناسب-  اگر فضاى كارگاه  پاره اى موارد  همچنين در   -

نيست، بازى ها و فعاليتنيست، بازى ها و فعاليت هاى گروهى متناسب با آن فضا را طراحى كنيد. هاى گروهى متناسب با آن فضا را طراحى كنيد.
- در- در صورت حضور مسئول براى بازديد و در صورت نبود وقت صورت حضور مسئول براى بازديد و در صورت نبود وقت كافى براى ارائه مطالب،  كافى براى ارائه مطالب، 
از شركت كنندگان بخواهيد كه چنداز شركت كنندگان بخواهيد كه چند دقيقه اى را اضافه بر زمان در كارگاه بمانند و دقيقه اى را اضافه بر زمان در كارگاه بمانند و يا اينكه  يا اينكه 

مطلب مدنظر را در اختيارشان بگذاريد تا خودشانمطلب مدنظر را در اختيارشان بگذاريد تا خودشان مطالعه كنند. مطالعه كنند.
- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
تسهيل كردن  تسهيلگر،  يك  مهارت هاى  تسهيل كردن «از  تسهيلگر،  يك  مهارت هاى  «از 
آن  و  است  غيرمترقبه  شرايط  در  آن فرآيند  و  است  غيرمترقبه  شرايط  در  فرآيند 
است.» دستيابى  قابل  خونسردى  حفظ  است.»با  دستيابى  قابل  خونسردى  حفظ  با 
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عدم نياز شركت كنندگان به موضوععدم نياز شركت كنندگان به موضوع كارگاه كارگاه
  

توصيفتوصيف موقعيت موقعيت
است  مواردى  از  شركت كنندگان،  است   مواردى  از  شركت كنندگان،  براى  كارگاه  موضوع  بودن  غيرمرتبط  يا  بودن  تكرارى  براى  كارگاه  موضوع  بودن  غيرمرتبط  يا  بودن  تكرارى   
كه بعضى مواقع رخ مىكه بعضى مواقع رخ مى دهد كه سبب نارضايتى عده اى مى شود كه بعضى دهد كه سبب نارضايتى عده اى مى شود كه بعضى افراد آن را اعالم  افراد آن را اعالم 
كه  مواردى  كه   مواردى  در  موضوع  اين  مى كنند.  ترك  را  كارگاه  اعالم،  بدون  در  موضوع  اين  مى كنند.  ترك  را  كارگاه  اعالم،  بدون  نيز  مواردى  در  و  نيزمى كنند  مواردى  در  و  مى كنند 

برگزار كننده كارگاه يك نهاد دولتى باشد، شايعبرگزار كننده كارگاه يك نهاد دولتى باشد، شايع تر است. تر است.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- از اصلى ترين علل وقوع اين- از اصلى ترين علل وقوع اين موقعيت، مى تواند اطالع رسانى ضعيف سازمان برگزار كننده  موقعيت، مى تواند اطالع رسانى ضعيف سازمان برگزار كننده 
دربارهدرباره عنوان و محتواى كارگاه به مدعوين و يا ثبت نام عنوان و محتواى كارگاه به مدعوين و يا ثبت نام كنندگان باشد، به طورى كه شركت كننده  كنندگان باشد، به طورى كه شركت كننده 

تا روز برگزارىتا روز برگزارى كارگاه، از عنوان دقيق كارگاه يا سرفصل هاى آن اطالع كارگاه، از عنوان دقيق كارگاه يا سرفصل هاى آن اطالع نمى يابد. نمى يابد.
- در برخى موارد نيز شركت كنندگان فقط براى- در برخى موارد نيز شركت كنندگان فقط براى گرفتن مدرك و امتياز، در كارگاه شركت  گرفتن مدرك و امتياز، در كارگاه شركت 

مى كنند.مى كنند.
شركت كنندگان،  شركت كنندگان،   تحصيلى  رشته  دروس  با  مشابه  محتوايى  و  عنوان  با  كارگاه  تحصيلى  رشته  دروس  با  مشابه  محتوايى  و  عنوان  با  كارگاه  برگزارى  برگزارى-   -
نارضايتى  ايجاد  علل  ديگر  از  مى تواند  نيز  نارضايتى   ايجاد  علل  ديگر  از  مى تواند  نيز  باشد  نشده  به روز رسانى  مطالب  كه  صورتى  باشددر  نشده  به روز رسانى  مطالب  كه  صورتى  در 

شركت كنندهشركت كننده باشد. باشد.
- گاهى ممكن است عنوان كلى موضوع، مورد عالقه فرد- گاهى ممكن است عنوان كلى موضوع، مورد عالقه فرد شركت كننده در كارگاه باشد،  شركت كننده در كارگاه باشد، 
ولى بعد از حضور درولى بعد از حضور در كارگاه متوجه مى شود كه محتواى كارگاه آن چيزى نبوده كارگاه متوجه مى شود كه محتواى كارگاه آن چيزى نبوده كه او نياز  كه او نياز 

 بعد از زمان ناهار و استراحت كه به كارگاه بعد از زمان ناهار و استراحت كه به كارگاه برگشتم، متوجه شدم كه تعدادى از شركت كنندگان از  برگشتم، متوجه شدم كه تعدادى از شركت كنندگان از 
ادامهادامه كارگاه منصرف شده اند. از ديگر شركت كنندگان كه علت كارگاه منصرف شده اند. از ديگر شركت كنندگان كه علت را جويا شدم، گفتند: «مطالب كارگاه  را جويا شدم، گفتند: «مطالب كارگاه 

مرتبط با حوزه فعاليتمرتبط با حوزه فعاليت آنها نبوده است». آنها نبوده است».
 فكر اينكه چند نفر ديگر از شركت فكر اينكه چند نفر ديگر از شركت كنندگان مراعات كرده اند و نرفته اند و همين طور كنندگان مراعات كرده اند و نرفته اند و همين طور ادامه يافتن  ادامه يافتن 
دقايقى  براى  را  ذهنم  بود،  خواهد  چگونه  شركت كنندگان  دقايقى   براى  را  ذهنم  بود،  خواهد  چگونه  شركت كنندگان  اندك  تعداد  با  روزه  دو  كارگاه  نيافتن  اندكيا  تعداد  با  روزه  دو  كارگاه  نيافتن  يا 

مشغولمشغول كرد كه بايد تصميمى براى آن گرفته مى شد. كرد كه بايد تصميمى براى آن گرفته مى شد.
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نيز  كارگاه  محتواى  با  تبليغات،  در  شده  ارائه  نيز   كارگاه  محتواى  با  تبليغات،  در  شده  ارائه  موضوع  نا همخوانى  نتيجه  در  است.  موضوعداشته  نا همخوانى  نتيجه  در  است.  داشته 
مى تواندمى تواند از داليل بروز اين موقعيت شود. از داليل بروز اين موقعيت شود.

- همچنين ممكن است عدم- همچنين ممكن است عدم نياز به موضوع و محتواى كارگاه به دليل ناآگاهى شركت نياز به موضوع و محتواى كارگاه به دليل ناآگاهى شركت كننده  كننده 
درباره چگونگى استفاده از مطالب ارائه شده در كارگاهدرباره چگونگى استفاده از مطالب ارائه شده در كارگاه و ارتباط آن با حوزه فعاليت باشد. و ارتباط آن با حوزه فعاليت باشد.

- تنوع در دانش- تنوع در دانش و آگاهى افراد شركت كننده درباره موضوع كارگاه و پيش و آگاهى افراد شركت كننده درباره موضوع كارگاه و پيش بينى نكردن اين  بينى نكردن اين 
موضوع در برنامه ريزى كارگاه.موضوع در برنامه ريزى كارگاه.

براى  براى ،  تسهيلگر،  به  كارگاه  برگزاركننده  سوى  از  مطالب  و  عناوين  برخى  تسهيلگر  به  كارگاه  برگزاركننده  سوى  از  مطالب  و  عناوين  برخى  شدن  ديكته  شدن-  ديكته   -
گنجاندن در سرفصلگنجاندن در سرفصل  هاى كارگاه بدون ارزيابى نياز مخاطبهاى كارگاه بدون ارزيابى نياز مخاطب..

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- تسهيلگر مى تواند براى جلوگيرى- تسهيلگر مى تواند براى جلوگيرى از اين موقعيت، از مجرى كارگاه بخواهد كه قبل از از اين موقعيت، از مجرى كارگاه بخواهد كه قبل از  
برگزارى كارگاه، فرمى را براى به دست آوردن اطالعات شخصىبرگزارى كارگاه، فرمى را براى به دست آوردن اطالعات شخصى شركت كنندگان و انتظارات و  شركت كنندگان و انتظارات و 

هدف آن ها از شركتهدف آن ها از شركت در كارگاه، تهيه كرده و در اختيار او بگذارند. در كارگاه، تهيه كرده و در اختيار او بگذارند.
كه  اجرايى  دستگاه  سوى  كه   اجرايى  دستگاه  سوى  از  كارگاه  در  شركت كنندگان  به  جامع  و  دقيق  از رسانى  كارگاه  در  شركت كنندگان  به  جامع  و  دقيق  اطالع رسانى  اطالع-   -
موظف به برگزارى كارگاه هايى براىموظف به برگزارى كارگاه هايى براى كارشناسان حوزه خود و يا سازمان هاى غيردولتى هستند،  كارشناسان حوزه خود و يا سازمان هاى غيردولتى هستند، 

انجامانجام شود. شود.
- بهتر است براى دعوت از شركت كنندگان از وسايل- بهتر است براى دعوت از شركت كنندگان از وسايل اطالع رسانى متنوع (سامانه پيامكى،  اطالع رسانى متنوع (سامانه پيامكى، 

تلگرام، ايميل، تلفن و غيره) استفادهتلگرام، ايميل، تلفن و غيره) استفاده شود. شود.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- افزايش- افزايش زمان هاى بازى و كار گروهى نسبت به مباحث تئورى زمان هاى بازى و كار گروهى نسبت به مباحث تئورى..

- صحبت با شركت كنندگان و جويا شدن نظر آن ها- صحبت با شركت كنندگان و جويا شدن نظر آن ها براى ادامه كارگاه و انتخاب و گفتگو  براى ادامه كارگاه و انتخاب و گفتگو 
درباره مباحثى كهدرباره مباحثى كه مورد نياز شركت كنندگان است. مورد نياز شركت كنندگان است.

- سرفصل هايى كه براى ارائه- سرفصل هايى كه براى ارائه در نظر گرفته شده است را با شركت كنندگان مرور در نظر گرفته شده است را با شركت كنندگان مرور كرده  كرده 
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و موضوعاتى كه براى آن ها تكرارى نيست، و موضوعاتى كه براى آن ها تكرارى نيست، 
ارائهارائه شود. شود.

- اگر كارگاه طى چند روز ارائه مى شود و- اگر كارگاه طى چند روز ارائه مى شود و  
موضوع براى تعداد بسيارى از شركت كنندگان موضوع براى تعداد بسيارى از شركت كنندگان 
روز  يك  در  را  آن  روز  توان  يك  در  را  آن  مى توان  است،  مىتكرارى  است،  تكرارى 

خالصه كرد.خالصه كرد.
كارگاه  در  يا  كارگاه   در  يا  هستند  آشنا  كارگاه  موضوع  با  كه  شركت كنندگانى  از  هستند توان  آشنا  كارگاه  موضوع  با  كه  شركت كنندگانى  از  مى توان  همچنين  مى-  همچنين   -

مشابه شركت كرده اند، در طى فرآيندمشابه شركت كرده اند، در طى فرآيند برگزارى كارگاه، كمك گرفت. برگزارى كارگاه، كمك گرفت.
- ساير موارد- ساير موارد

  

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
فراگيرى  به  نياز  احساس  كه  فراگيرى «زمانى  به  نياز  احساس  كه  «زمانى 
گيرد،  شكل  شركت كننده  در  كارگاه  گيرد، مطالب  شكل  شركت كننده  در  كارگاه  مطالب 
كرد.» خواهد  دنبال  را  كارگاه  مباحث  كرد.»مشتاقانه  خواهد  دنبال  را  كارگاه  مباحث  مشتاقانه 
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حضور افرادى با شرايطحضور افرادى با شرايط ويژه در كارگاه ويژه در كارگاه
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
كيفيت   بر  كه  مى شود  مواجه  دارند  خاص  ويژگى  كه  كيفيت  بر  كه  مى شود  مواجه  دارند  خاص  ويژگى  كه  افرادى  با  تسهيلگر  مواقع  گاهى  افرادى  با  تسهيلگر  مواقع  گاهى   
برگزارى كارگاه اثر مى گذارد. اين اثر گذارى بر حسب نوعبرگزارى كارگاه اثر مى گذارد. اين اثر گذارى بر حسب نوع آن ويژگى متفاوت خواهد بود. گاهى  آن ويژگى متفاوت خواهد بود. گاهى 
آن ويژگىآن ويژگى  ها قابلها قابل ديدن است و تسهيلگر با ورود به فضاى كارگاه، آن ديدن است و تسهيلگر با ورود به فضاى كارگاه، آن را درك مى كند، مانند  را درك مى كند، مانند 
نابينا بودن فرد شركت كنندهنابينا بودن فرد شركت كننده و گاهى نيز آن ويژگى تا زمانى كه از سوى و گاهى نيز آن ويژگى تا زمانى كه از سوى خود فرد بيان نشود،  خود فرد بيان نشود، 
قابل درك نيست مانند دين وقابل درك نيست مانند دين و قوميت. همچنين ممكن است كه نوع حضور يك فرد در قوميت. همچنين ممكن است كه نوع حضور يك فرد در كارگاه،  كارگاه، 
شرايط خاصى را ايجاد كند كه در كار تسهيلگرىشرايط خاصى را ايجاد كند كه در كار تسهيلگرى و اداره كارگاه اثرگذار باشد. به عنوان مثال  و اداره كارگاه اثرگذار باشد. به عنوان مثال 

مادرى كهمادرى كه كودك خود را به كارگاه آورده و باعث اخالل در كودك خود را به كارگاه آورده و باعث اخالل در نظم و سكوت كارگاه شده است. نظم و سكوت كارگاه شده است.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
و  حضور يافته  و   خاصى حضور يافته  در كارگاه  اجبار  به  دارند كه كاركنان  تمايل  در كارگاه خاصى ها  اجبار  به  كه كاركنان  دارند  تمايل  سازمان ها  برخى  - برخى سازمان- 
شركت در كارگاه معيار اصلى مديران سازمانشركت در كارگاه معيار اصلى مديران سازمان است. بنابراين به محدوديت هاى شركت كنندگان،  است. بنابراين به محدوديت هاى شركت كنندگان، 

چه از نظرچه از نظر فردى و چه از نظر موضوعى توجه نمى كنند. فردى و چه از نظر موضوعى توجه نمى كنند.
- مدعوين- مدعوين به كارگاه، نمايندگان سازمان هاى مردم نهاد هستند كه در به كارگاه، نمايندگان سازمان هاى مردم نهاد هستند كه در ميان آنها نمايندگان  ميان آنها نمايندگان 

جامعه نابينايان و معلولين نيز حضور دارندجامعه نابينايان و معلولين نيز حضور دارند..
- موضوع كارگاه مورد توجه طيف گسترده اى از مخاطبان است- موضوع كارگاه مورد توجه طيف گسترده اى از مخاطبان است و در فراخوان، افراد واجد  و در فراخوان، افراد واجد 
شرايط براى حضور در كارگاهشرايط براى حضور در كارگاه يا مواردى كه شركت كنندگان بايد مدنظر قرار دهند، مشخص يا مواردى كه شركت كنندگان بايد مدنظر قرار دهند، مشخص  

 در زمان معارفه متوجه حضور يك فرد در زمان معارفه متوجه حضور يك فرد نابينا در ميان شركت كنندگان كارگاه شدم، از همان ابتداى نابينا در ميان شركت كنندگان كارگاه شدم، از همان ابتداى  
كارگاه متوجه شدم كه بازى ها و ديگر فعاليت هايىكارگاه متوجه شدم كه بازى ها و ديگر فعاليت هايى كه در نظر گرفته ام، مناسب او نيست. در طول كه در نظر گرفته ام، مناسب او نيست. در طول  
مدت كارگاه نيز هم گروهى ها و افراد نزديك بهمدت كارگاه نيز هم گروهى ها و افراد نزديك به او سعى مى كردند كه در تكميل فرم ها و او سعى مى كردند كه در تكميل فرم ها و مطالب او  مطالب او 
را يارى كنند و همين موضوع سبب شدرا يارى كنند و همين موضوع سبب شد كه ياريگران، خود از مطالب كارگاه عقب بمانند و مطالب كه ياريگران، خود از مطالب كارگاه عقب بمانند و مطالب  
را به درستى دريافت نكنند. اين اولين بارى بود كهرا به درستى دريافت نكنند. اين اولين بارى بود كه در چنين موقعيتى قرار مى گرفتم و بايد راه حل در چنين موقعيتى قرار مى گرفتم و بايد راه حلى ى 

مى يافتم.مى يافتم.
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نشده است. به عنوان مثال، مادرى كه به همراه كودكنشده است. به عنوان مثال، مادرى كه به همراه كودك خود در كارگاه شركت كرده و حضور  خود در كارگاه شركت كرده و حضور 
كودك موجب بركودك موجب بر هم زدن نظم و آرامش كارگاه شده است. هم زدن نظم و آرامش كارگاه شده است.

- در برخى- در برخى موارد موضوع كارگاه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با موارد موضوع كارگاه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با يك فرصت شغلى  يك فرصت شغلى 
مرتبط است و فرد براى به دستمرتبط است و فرد براى به دست آوردن آن، تمايل به حضور در كارگاه دارد و نمى آوردن آن، تمايل به حضور در كارگاه دارد و نمى داند كه  داند كه 
شرايط حضور در آن را ندارد. مانند يكشرايط حضور در آن را ندارد. مانند يك خانم باردار كه قرار است بعد از مرخصى زايمان  خانم باردار كه قرار است بعد از مرخصى زايمان 

مشغولمشغول به كار شود. به كار شود.
- حضور افراد بى سواد يا كم سواد- حضور افراد بى سواد يا كم سواد در برخى كارگاه هاى آموزشى كه در سطح محلى يا در برخى كارگاه هاى آموزشى كه در سطح محلى يا  

روستا، مى تواند شرايط خاصى را ايجاد كند.روستا، مى تواند شرايط خاصى را ايجاد كند.
سواد  سواد   هنوز  كه  باشند  دبستان  از  پيش  محصل  كودكان  كارگاه،  مخاطب  هنوز  كه  باشند  دبستان  از  پيش  محصل  كودكان  كارگاه،  مخاطب  است  ممكن  است-  ممكن   -

خواندن و نوشتن ندارند.خواندن و نوشتن ندارند.
- گاهى مواقع ممكن است موضوع- گاهى مواقع ممكن است موضوع كارگاه يا مطرح شدن بحثى در كارگاه در ارتباط با كارگاه يا مطرح شدن بحثى در كارگاه در ارتباط با  
را  شركت كننده  احساسات  را ،  شركت كننده  احساسات  موضوع،  همين  و  باشد  شركت كنندگان  از  يكى  فعلى  موضوعموقعيت  همين  و  باشد  شركت كنندگان  از  يكى  فعلى  موقعيت 
درگير كرده و باعث ايجاد شرايطدرگير كرده و باعث ايجاد شرايط خاص و يا تنش در كارگاه  شود. براى مثال در خاص و يا تنش در كارگاه  شود. براى مثال در يك كارگاه  يك كارگاه 
آموزشى با موضوع پيشگيرى از آسيب هاى ناشىآموزشى با موضوع پيشگيرى از آسيب هاى ناشى از طالق، فردى حضور داشته باشد كه در  از طالق، فردى حضور داشته باشد كه در 

آستانه جدايىآستانه جدايى است. است.
- برخى مواقع ممكن است كه شرايط خاص فقط براى- برخى مواقع ممكن است كه شرايط خاص فقط براى تعداد محدودى از شركت كنندگان  تعداد محدودى از شركت كنندگان 
ايجاد شود. به عنوان مثالايجاد شود. به عنوان مثال در برخى كارگاه ها، در ميان شركت كنندگان كارگاه افراد در برخى كارگاه ها، در ميان شركت كنندگان كارگاه افراد گياه خوار  گياه خوار 

حضور داشته باشد و در موقع صرف ناهارحضور داشته باشد و در موقع صرف ناهار، به نياز آنها توجه نشده است.، به نياز آنها توجه نشده است.
- افراد با بيمارى خاصى- افراد با بيمارى خاصى در كارگاه حضور دارند كه ممكن است باعث ايجاد اختالل در كارگاه حضور دارند كه ممكن است باعث ايجاد اختالل در  در 

كارگاه شوند. به عنوان مثال: فردى كه داراى سابقةكارگاه شوند. به عنوان مثال: فردى كه داراى سابقة تشنج است. تشنج است.
و  هم  كنار  در  كارگاه  در  قديمى  دوست  و   هم  كنار  در  كارگاه  در  قديمى  دوست  دو  ديدار  است  ممكن  نيز  مواقع  برخى  در  دو-  ديدار  است  ممكن  نيز  مواقع  برخى  در   -

گفتگوهاى دوگفتگوهاى دو نفره روند كارگاه را مختل  كند. نفره روند كارگاه را مختل  كند.
- گاهى مواقع نيز شرايط- گاهى مواقع نيز شرايط جسمى و سنى بعضى افراد در كارگاه، با بازى هاى جسمى و سنى بعضى افراد در كارگاه، با بازى هاى در نظر گرفته  در نظر گرفته 
شده متناسب نيست. براى مثال، شركت كنندگانشده متناسب نيست. براى مثال، شركت كنندگان افراد ميانسال و سالخورده هستند و بازى هاى  افراد ميانسال و سالخورده هستند و بازى هاى 

انتخابىانتخابى تحرك بااليى دارد. تحرك بااليى دارد.
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براى  پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى  پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- از بهترين- از بهترين اقداماتى كه براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت مى توان اقداماتى كه براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت مى توان انجام داد، تهيه يك  انجام داد، تهيه يك 
فرم براى دريافت اطالعات شخصى شركتفرم براى دريافت اطالعات شخصى شركت كنندگان است تا مواردى چون ميزان تحصيالت،  كنندگان است تا مواردى چون ميزان تحصيالت، 
دين، سالمت جسمانىدين، سالمت جسمانى، رژيم غذايى و غيره پرسيده شود و اگر موضوع كارگاه، رژيم غذايى و غيره پرسيده شود و اگر موضوع كارگاه به مقوله خاصى  به مقوله خاصى 

چون طالق يا اعتياد اشاره دارد، سؤاالتىچون طالق يا اعتياد اشاره دارد، سؤاالتى در اين مورد نيز در فرم گنجانده شود. در اين مورد نيز در فرم گنجانده شود.
باشند،  داشته  بايد  باشند،   داشته  بايد  كارگاه  شركت كنندگان  كه  ويژگى هايى  به  ثبت نام،  فراخوان  كارگاه  شركت كنندگان  كه  ويژگى هايى  به  ثبت نام،  فراخوان  فرم  در  فرم-  در   -

تأكيد شود. براى مثال گفته شود كهتأكيد شود. براى مثال گفته شود كه از آوردن كودك در كارگاه خوددارى شود. از آوردن كودك در كارگاه خوددارى شود.
- تسهيلگر مى تواند- تسهيلگر مى تواند در بخش نوشتن اصول و قوانين (توافقات جمعى) كارگاه، با در بخش نوشتن اصول و قوانين (توافقات جمعى) كارگاه، با كمك  كمك 
شركت كنندگان، قوانينى را وضع كنند كه مانع بروزشركت كنندگان، قوانينى را وضع كنند كه مانع بروز تنش در طول برگزارى كارگاه شود. به  تنش در طول برگزارى كارگاه شود. به 

عنوان مثال: رعايتعنوان مثال: رعايت احترام به دين و فرهنگ افراد مختلف حاضر در كارگاه احترام به دين و فرهنگ افراد مختلف حاضر در كارگاه..
- در مواقعى كه تسهيلگر از حضور فرد يا افراد معلول- در مواقعى كه تسهيلگر از حضور فرد يا افراد معلول در ميان شركت كنندگان اطالع  در ميان شركت كنندگان اطالع 

دارد، مى توان به آنهادارد، مى توان به آنها پيشنهاد داد كه مى توانند با خود يك همراه بياورند پيشنهاد داد كه مى توانند با خود يك همراه بياورند..
- پيش از آغاز مباحث كارگاه، از شركت كنندگان بخواهيم كه- پيش از آغاز مباحث كارگاه، از شركت كنندگان بخواهيم كه موضوع و يا مطلبى درباره  موضوع و يا مطلبى درباره 

خود كه خواستار مراعات وخود كه خواستار مراعات و همراهى ديگر شركت كنندگان است را بيان كنند. همراهى ديگر شركت كنندگان است را بيان كنند.
- در بخش- در بخش بيان انتظارات و اصول كارگاه، بر اين نكته تأكيد شود بيان انتظارات و اصول كارگاه، بر اين نكته تأكيد شود كه اگر مورد جديدى را  كه اگر مورد جديدى را 

در طول برگزارى كارگاه يافتيددر طول برگزارى كارگاه يافتيد، مى توانيد به فهرست اصول و قوانين كارگاه بيفزاييد.، مى توانيد به فهرست اصول و قوانين كارگاه بيفزاييد.
- اگر- اگر افراد گياهخوار در كارگاه حضور دارند، در ابتداى جلسه جويا افراد گياهخوار در كارگاه حضور دارند، در ابتداى جلسه جويا شده و به مسئول  شده و به مسئول 

مربوطه براى هماهنگى اطالع دهيد.مربوطه براى هماهنگى اطالع دهيد.
- اگر- اگر كارگاه طى چند روز باشد، ممكن است ويژگى خاص همچنان كارگاه طى چند روز باشد، ممكن است ويژگى خاص همچنان در روز اول پنهان  در روز اول پنهان 
باقى مانده باشد، مى توان باباقى مانده باشد، مى توان با ارائه برگه هاى نظرخواهى در انتهاى روز اول، فرصتى را ارائه برگه هاى نظرخواهى در انتهاى روز اول، فرصتى را براى بيان  براى بيان 

آن مطلب فراهم كنيد.آن مطلب فراهم كنيد.
صورت  در  كه  صورت   در  كه  كنيد  طراحى  به گونه اى  را  گروهى  فعاليت هاى  و  كنيد  طراحى  به گونه اى  را  گروهى  فعاليت هاى  و  بازى ها  كنيد  سعى  بازى ها-  كنيد  سعى   -

حضور افراد معلول يا بى سواد، آنحضور افراد معلول يا بى سواد، آن ها نيز بتوانند مشاركت داشته باشند. ها نيز بتوانند مشاركت داشته باشند.
- هميشه چند بازى و- هميشه چند بازى و يا فعاليت جايگزين در نظر داشته باشيد تا در صورت يا فعاليت جايگزين در نظر داشته باشيد تا در صورت حضور  حضور 
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چنين شرايطى، جايگزينى انجام گيرد.چنين شرايطى، جايگزينى انجام گيرد.
- هميشه از برگزاركنندگان كارگاه- هميشه از برگزاركنندگان كارگاه بخواهيم  بخواهيم 
جعبه كمك هاى اوليه و داروهاى ضرورى، از جعبه كمك هاى اوليه و داروهاى ضرورى، از 
جملهجمله داروهاى مسكن و سرماخوردگى را در  داروهاى مسكن و سرماخوردگى را در 

محل برگزارى كارگاه داشتهمحل برگزارى كارگاه داشته باشند. باشند.
- به زمان و مكان برگزارى كارگاه توجه داشته باشيد- به زمان و مكان برگزارى كارگاه توجه داشته باشيد. براى مثال برگزار كردن كارگاه در . براى مثال برگزار كردن كارگاه در 
ماه رمضان كه ممكنماه رمضان كه ممكن است در ميان شركت كنندگان كارگاه، افرادى روزه دار نباشند است در ميان شركت كنندگان كارگاه، افرادى روزه دار نباشند، با واكنش ، با واكنش 

برخى ديگر مواجه شود.برخى ديگر مواجه شود.
- ساير موارد- ساير موارد

 در صورت وقوع اي در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ن وضعيت در حين كارگاه:
- اگر در بخش بيان اصول كارگاه- اگر در بخش بيان اصول كارگاه درباره همراهى و كمك به شركت كنندگان معلول و يا درباره همراهى و كمك به شركت كنندگان معلول و يا  
افراد با شرايط خاص مطلبى بيان نشد، شما به عنوانافراد با شرايط خاص مطلبى بيان نشد، شما به عنوان تسهيلگر، به اين مطلب اشاره كنيد و  تسهيلگر، به اين مطلب اشاره كنيد و 

آن را بهآن را به عنوان يك پيشنهاد ارائه دهيد. عنوان يك پيشنهاد ارائه دهيد.
- قبل از آغاز كارگاه با- قبل از آغاز كارگاه با فرد معلول صحبت كنيد و نظر او را درباره كمك فرد معلول صحبت كنيد و نظر او را درباره كمك و همراهى  و همراهى 

مستقيم يكى از شركت كنندگان تا پايان كارگاهمستقيم يكى از شركت كنندگان تا پايان كارگاه جويا شويد. جويا شويد.
- بعضى مواقع بيان بحث و گفتگوهايى درباره اديان- بعضى مواقع بيان بحث و گفتگوهايى درباره اديان و يا اقليت هاى مذهبى، منجر به  و يا اقليت هاى مذهبى، منجر به 
اختالف نظرهايى مىاختالف نظرهايى مى شود كه ممكن است با حضور افرادى با اقليت مذهبى شود كه ممكن است با حضور افرادى با اقليت مذهبى شدت بگيرد، در  شدت بگيرد، در 
چنين شرايطى مى توانيد چند دقيقه  راچنين شرايطى مى توانيد چند دقيقه  را براى بحث و گفتگو در آن خصوص تعيين كنيد و براى بحث و گفتگو در آن خصوص تعيين كنيد و از  از 

شركت كنندگان بخواهيد كه آن را در وقت آزادشركت كنندگان بخواهيد كه آن را در وقت آزاد و استراحت دنبال كنند. و استراحت دنبال كنند.
- در زمان پيش آمدن بحث پيرامون- در زمان پيش آمدن بحث پيرامون عقايد و اديان در كارگاه، احترام به عقايد يكديگر را عقايد و اديان در كارگاه، احترام به عقايد يكديگر را  

به عنوان يكى از اصول در كارگاه اضافه كنيد.به عنوان يكى از اصول در كارگاه اضافه كنيد.
افراد  براى  افراد   براى  گياهى  غذاى  يك  كه  بخواهيد  برگزاركننده  مسئول  از  ناهار،  صرف  گياهى  غذاى  يك  كه  بخواهيد  برگزاركننده  مسئول  از  ناهار،  صرف  هنگام  هنگام-   -
گياهخوار سفارش دهند و همچنين اگر كارگاه چندگياهخوار سفارش دهند و همچنين اگر كارگاه چند روزه است، اين نكته در نظر گرفته شود. روزه است، اين نكته در نظر گرفته شود.

- در مواقعى- در مواقعى كه بازى هاى طراحى شده براى كارگاه، مناسب براى آن كه بازى هاى طراحى شده براى كارگاه، مناسب براى آن فرد معلول نيست،  فرد معلول نيست، 

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
از  جزئى  بايد  را  كارگاه  در  خاص  فرد  از «حضور  جزئى  بايد  را  كارگاه  در  خاص  فرد  «حضور 
فرآيند كارگاه تلقى كرد و از ديگر شركت كنندگان فرآيند كارگاه تلقى كرد و از ديگر شركت كنندگان 
شوند.» همراه  فرآيند  اين  با  تا  شوند.»خواست  همراه  فرآيند  اين  با  تا  خواست 
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براى او توضيح دهيد و از اوبراى او توضيح دهيد و از او بخواهيد كه در اين بخش از كارگاه مشاركت نداشته باشد بخواهيد كه در اين بخش از كارگاه مشاركت نداشته باشد..
- به افرادى كه توانايى كمترى دارند همانند بانوان باردار، افراد- به افرادى كه توانايى كمترى دارند همانند بانوان باردار، افراد با معلوليت يا يك بيمارى  با معلوليت يا يك بيمارى 

مانند كمردرد، مسئوليت متناسب بامانند كمردرد، مسئوليت متناسب با توان آن ها را در نظر بگيريد. توان آن ها را در نظر بگيريد.
- اگر روند طرح- اگر روند طرح مباحث در كارگاه به سمت ايجاد نارضايتى در فرد يا مباحث در كارگاه به سمت ايجاد نارضايتى در فرد يا گروهى از مخاطبان  گروهى از مخاطبان 
رفت، سعى كنيد بحث را مديريت كردهرفت، سعى كنيد بحث را مديريت كرده و يادآورى كنيد كه ميانه روى در هر كارى از و يادآورى كنيد كه ميانه روى در هر كارى از زياده روى  زياده روى 

يا تساهل مفيدتر است.يا تساهل مفيدتر است.
- بازى هايى تدارك ببينيد- بازى هايى تدارك ببينيد كه انجام آنها براى همه شركت كنندگان ممكن است. براى كه انجام آنها براى همه شركت كنندگان ممكن است. براى مثال  مثال 
اگر فرد نابينايى در گروه حضور دارد، بازى اى اجرااگر فرد نابينايى در گروه حضور دارد، بازى اى اجرا كنيد كه در آن شركت كنندگان با چشم  كنيد كه در آن شركت كنندگان با چشم 

بسته كارىبسته كارى را انجام دهند. را انجام دهند.
شرايط  به  توجه  با  بخواهيد  مخاطبان  از  كارگاه،  از  شرايط   به  توجه  با  بخواهيد  مخاطبان  از  كارگاه،  از  بخشى  يا  فعاليت ها  از  برخى  در  بخشى-  يا  فعاليت ها  از  برخى  در   -

پيشپيش آمده چه پيشنهاد يا راهكارى دارند. آمده چه پيشنهاد يا راهكارى دارند.
- در طول كارگاه زمان- در طول كارگاه زمان هايى را اختصاص دهيد تا در آن، افرادى كه ويژگى هايى را اختصاص دهيد تا در آن، افرادى كه ويژگى خاص دارند و  خاص دارند و 
از مشاركت در فعاليت هاى گروهى بازماندهاز مشاركت در فعاليت هاى گروهى بازمانده اند نيز بتوانند در جريان موضوعات كارگاه قرار  اند نيز بتوانند در جريان موضوعات كارگاه قرار 

گيرند.گيرند.
- ساير- ساير موارد  موارد 
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مقاومت در برابر گرفتن پاسخمقاومت در برابر گرفتن پاسخ

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 در اغلب كارگاه ها، تسهيلگر با افرادى روبه در اغلب كارگاه ها، تسهيلگر با افرادى روبه رو مى شود كه به هر دليل در برابر دريافت رو مى شود كه به هر دليل در برابر دريافت  
جواب مقاومت مى كنند و بر سؤال خود اصرار ورزيدهجواب مقاومت مى كنند و بر سؤال خود اصرار ورزيده و هيچ جوابى آنها را قانع نمى كند. مثل  و هيچ جوابى آنها را قانع نمى كند. مثل 
كسىكسى كه خود را به خواب زده است. اين افراد حتى كه خود را به خواب زده است. اين افراد حتى زمانى كه پاسخ خود را توسط تسهيلگر  زمانى كه پاسخ خود را توسط تسهيلگر 
و ديگر اعضاىو ديگر اعضاى شركت كننده دريافت مى كنند، به ندرت توجيه مى شوند شركت كننده دريافت مى كنند، به ندرت توجيه مى شوند. در قبال هر جوابى . در قبال هر جوابى 

(نحوه  موضوع  (نحوه   موضوع  نوشتن  با  را  كارگاه  مبحث  شركت كنندگان،  معارفه  و  كارگاه  نوشتن  با  را  كارگاه  مبحث  شركت كنندگان،  معارفه  و  كارگاه  به  ورود  از  بعد  به  ورود  از  بعد   
از  يكى  رفتار  و  حاالت  برگزارى،  طول  در  كردم.  از   يكى  رفتار  و  حاالت  برگزارى،  طول  در  كردم.  شروع  فيليپ چارت  روى  ديگران)  با  گرفتن  شروعارتباط  فيليپ چارت  روى  ديگران)  با  گرفتن  ارتباط 
من  حرف هاى  به  متعجب  و  درهم  چهره اى  من   حرف هاى  به  متعجب  و  درهم  چهره اى  با  او  كرد.  جلب  خود  به  را  من  توجه  با كنندگان  او  كرد.  جلب  خود  به  را  من  توجه  شركتشركت كنندگان 
گوشگوش مى داد، احساس كردم شايد درك موضوع براى او سخت مى داد، احساس كردم شايد درك موضوع براى او سخت است! با صداى رسايى گفتم: «دوستان  است! با صداى رسايى گفتم: «دوستان 
اگر سؤالى هست مطرحاگر سؤالى هست مطرح كنيد؟» در پاسخ گفت: «اگر كسى نخواهد با ديگران ارتباط كنيد؟» در پاسخ گفت: «اگر كسى نخواهد با ديگران ارتباط برقرار كند، ما  برقرار كند، ما 

چگونه مى توانيم با او ارتباط برقرارچگونه مى توانيم با او ارتباط برقرار كنيم؟» و با نگرانى به من خيره شد! كنيم؟» و با نگرانى به من خيره شد!
 در پاسخ در پاسخ گفتم: «اگر ما با شناخت كافى نسبت به حاالت فرد گفتم: «اگر ما با شناخت كافى نسبت به حاالت فرد مورد نظر كه قصد برقرارى ارتباط با  مورد نظر كه قصد برقرارى ارتباط با 

او را داريماو را داريم، پيش قدم شويم، احتمال موفقيت ما بيشتر خواهد بود.»، پيش قدم شويم، احتمال موفقيت ما بيشتر خواهد بود.»
 او او با ترديد مى گويد: «نه، من خود تجربه اى با با ترديد مى گويد: «نه، من خود تجربه اى با شرايطى مشابه داشته ام، اما باز هم با شكست مواجه شرايطى مشابه داشته ام، اما باز هم با شكست مواجه  

شدم!»شدم!»
- شايد بقول معروف بى گدار به آب زده ايد- شايد بقول معروف بى گدار به آب زده ايد و در رفتار خود حد اعتدال را ناديده گرفتيد. و در رفتار خود حد اعتدال را ناديده گرفتيد.

 مرا مرا با ترديد نگاه مى كند و پاسخى نمى دهد. با ترديد نگاه مى كند و پاسخى نمى دهد.
 در در راستاى صحبت هاى من يكى از شركت كنندگان گفت: «شايد راستاى صحبت هاى من يكى از شركت كنندگان گفت: «شايد از احتمال آنكه فرد موردنظرتان  از احتمال آنكه فرد موردنظرتان 
فردى منزوى بوده و حتىفردى منزوى بوده و حتى نسبت به ارتباط گرفتن با ديگران محتاطانه عمل مى كند نسبت به ارتباط گرفتن با ديگران محتاطانه عمل مى كند غافل مانده ايد؟» غافل مانده ايد؟»

فردى اجتماعى بود. من معتقدم كه اگر كسى نخواهد ارتباط برقرار كند، براى ارتباط  كه اگر كسى نخواهد ارتباط برقرار كند، براى ارتباط  فردى اجتماعى بود. من معتقدم- نه اتفاقاً  - نه اتفاقاً 
گرفتنگرفتن با او راهى وجود ندارد؟! با او راهى وجود ندارد؟!

 در پاسخ گفتم: «من از در پاسخ گفتم: «من از شما مى خواهم كه اجازه دهيد دوستانتان در طول كارگاه شما مى خواهم كه اجازه دهيد دوستانتان در طول كارگاه، ايده و نظرات ، ايده و نظرات 
پيشنهادى خود را كه متفاوت از راهپيشنهادى خود را كه متفاوت از راه هاى پيشنهادى موجود است، روى كاغذ بنويسند و در آخر هاى پيشنهادى موجود است، روى كاغذ بنويسند و در آخر ساعت  ساعت 

ايده ها و نظرات پيشنهادى را بررسى خواهيم كرد»ايده ها و نظرات پيشنهادى را بررسى خواهيم كرد»..
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كه مى گيرند، سؤال ديگرى مطرحكه مى گيرند، سؤال ديگرى مطرح مى كنند و در جواب مى گويند: نه من اين مى كنند و در جواب مى گويند: نه من اين راه حل را امتحان  راه حل را امتحان 
كرده ام امكان پذير نيست وكرده ام امكان پذير نيست و از پذيرفتن جواب سر باز مى زنند. از پذيرفتن جواب سر باز مى زنند.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
 - گاهى - گاهى فرد تجربه اى در رابطه با موضوع مطرح شده دارد فرد تجربه اى در رابطه با موضوع مطرح شده دارد و فكر مى كند كه پاسخ تسهيلگر  و فكر مى كند كه پاسخ تسهيلگر 

صحيح نبوده وصحيح نبوده و قصد بيان كردن تجربه خود در جمع را دارد تا قصد بيان كردن تجربه خود در جمع را دارد تا مورد تحسين واقع شود. مورد تحسين واقع شود.
- فرد با توجه به تجربيات ناموفق- فرد با توجه به تجربيات ناموفق و ديد منفى خود، نمى تواند ايده و نظر مثبت و ديد منفى خود، نمى تواند ايده و نظر مثبت ديگران  ديگران 

را درك كند؛ چراكه حس و تجربه ناموفق وىرا درك كند؛ چراكه حس و تجربه ناموفق وى بر افكار او غالب شده است. بر افكار او غالب شده است.
افراد  و  افراد   و  تسهيلگر  محك زدن  قصد  و  مى داند  را  جواب  خود  تسهيلگر  محك زدن  قصد  و  مى داند  را  جواب  خود  سؤال كننده  فرد  گاهى  سؤال كننده-  فرد  گاهى   -
شركت كننده را داشته و حتى تمايل داردشركت كننده را داشته و حتى تمايل دارد كه جواب مدنظر خود را از جمع و تسهيلگر بگيرد كه جواب مدنظر خود را از جمع و تسهيلگر بگيرد..

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- در همان- در همان ابتداى كارگاه، تسهيلگر اين موضوع را مطرح كند كه قرار ابتداى كارگاه، تسهيلگر اين موضوع را مطرح كند كه قرار نيست همه سؤاالت  نيست همه سؤاالت 
توسط تسهيلگر پاسخ داده شود، بلكه باتوسط تسهيلگر پاسخ داده شود، بلكه با تبادل نظر بين شركت كنندگان و تسهيلگر پاسخ  تبادل نظر بين شركت كنندگان و تسهيلگر پاسخ 

نهايى ارائهنهايى ارائه مى شود. مى شود.
- از فرد سؤال كننده بپرسيد كه آيا تجربه- از فرد سؤال كننده بپرسيد كه آيا تجربه اى در اين مورد داشته است و اگر پاسخ مثبت اى در اين مورد داشته است و اگر پاسخ مثبت  

بود، در صورت توافق آن را بيان كند.بود، در صورت توافق آن را بيان كند.
- از پاركينگ- از پاركينگ سؤاالت استفاده كنيد. سؤاالت استفاده كنيد.

- ساير موارد- ساير موارد

 در صورت وقوع اين وضعي در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت در حين كارگاه:
- سؤال مطرح شده به عنوان يك موضوع- سؤال مطرح شده به عنوان يك موضوع (در قالب بارش افكار) به اشتراك گذاشته شود و  (در قالب بارش افكار) به اشتراك گذاشته شود و 
ازاز شركت كنندگان بخواهيد كه نظرات خود را بيان كنند تا شركت كنندگان بخواهيد كه نظرات خود را بيان كنند تا اگر راهكار و يا پيشنهاد خاصى  اگر راهكار و يا پيشنهاد خاصى 

مدنظر فرد سؤال كنندهمدنظر فرد سؤال كننده است، به راحتى بيان شود. است، به راحتى بيان شود.
- سناريوهايى در راستاى موقعيت موردنظر- سناريوهايى در راستاى موقعيت موردنظر فرد سؤال كننده طراحى كرده و به عنوان كار  فرد سؤال كننده طراحى كرده و به عنوان كار 
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گروهىگروهى در گروه ها مطرح كنيد تا از ايده ها  در گروه ها مطرح كنيد تا از ايده ها 
دليل  و  شده  استفاده  افراد  همه  نظرات  دليل   و  شده  استفاده  افراد  همه  نظرات  وو 

ريشه يابى شودريشه يابى شود..
و  كردن  صحبت  با  تنفس  زمان   در  و -  كردن  صحبت  با  تنفس  زمان   در   -
در  خود  احساس  انتقال  در   خود  احساس  انتقال  با  تجربيات،  بابيان  تجربيات،  بيان 
زمينه موضوع مورد بحث، از فردزمينه موضوع مورد بحث، از فرد سؤال كننده  سؤال كننده 

بخواهيد كه موضوع را خيلى صريح واضح شرحبخواهيد كه موضوع را خيلى صريح واضح شرح دهد تا شما نيز راحت تر پاسخ دهيد. دهد تا شما نيز راحت تر پاسخ دهيد.
- از پاركينگ- از پاركينگ سؤاالت استفاده كنيد. سؤاالت استفاده كنيد.

- براى سؤاالتى كه جواب هاى زيادى دارند- براى سؤاالتى كه جواب هاى زيادى دارند (واگرا) با نظر اكثريت افراد توافق كنيد كه با  (واگرا) با نظر اكثريت افراد توافق كنيد كه با 
مطرحمطرح شدن پنج پاسخ به موضوع بعدى بپردازيد. شدن پنج پاسخ به موضوع بعدى بپردازيد.

- ساير موارد- ساير موارد

  

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
اگر  كه  است  اين  كار  بهترين  من  نظر  اگر «به  كه  است  اين  كار  بهترين  من  نظر  «به 
فرصت  اين  تسهيلگر  باشد،  مايل  فرد  فرصت خود  اين  تسهيلگر  باشد،  مايل  فرد  خود 
را  سؤال  جواب  ايشان  خود  از  و  بدهد  او  به  را را  سؤال  جواب  ايشان  خود  از  و  بدهد  او  به  را 
بخواهد و چنانچه باز هم قانع نشد از پاركينگ بخواهد و چنانچه باز هم قانع نشد از پاركينگ 
كند.» استفاده  جواب  به  رسيدن  براى  كند.»سؤاالت  استفاده  جواب  به  رسيدن  براى  سؤاالت 
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اعتراض نسبتاعتراض نسبت به نوع پوشش، سر و صدا به نوع پوشش، سر و صدا
  

تتوصيف موقعيتوصيف موقعيت
 گاهى اوقات وقوع مسائل پيش بينى گاهى اوقات وقوع مسائل پيش بينى نشده اى همچون موضوع ذكرشده در دوره برگزارى كارگاه،  نشده اى همچون موضوع ذكرشده در دوره برگزارى كارگاه، 
مىمى تواند همه افكار و روان تسهيلگر يا تيم تسهيلگرى را تواند همه افكار و روان تسهيلگر يا تيم تسهيلگرى را دچار اضطراب و استرس كند. چرا كه  دچار اضطراب و استرس كند. چرا كه 
برگزارى يك كارگاهبرگزارى يك كارگاه، كار چندان ساده اى نيست و تالش و زحمات خاص، كار چندان ساده اى نيست و تالش و زحمات خاص خودش را مى طلبد و با  خودش را مى طلبد و با 

وقوع چنين وضعيتى بهوقوع چنين وضعيتى به قول يكى از بزرگان، هر چه آن تسهيلگر رِشته باشد، پنبه قول يكى از بزرگان، هر چه آن تسهيلگر رِشته باشد، پنبه مى شود! مى شود!

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
رسوم  آداب  و  با  شركت كنندگان  و  باشد  رسوم  اى  آداب  و  با  شركت كنندگان  و  باشد  منطقه اى  نشست  يك  است  ممكن  كارگاه  منطقه-  نشست  يك  است  ممكن  كارگاه   -
متفاوتمتفاوت و از شهرستان هاى مختلف كارگاه ثبت نام كرده باشند و از شهرستان هاى مختلف كارگاه ثبت نام كرده باشند و خيلى از رفتارها (مثل سيگار  و خيلى از رفتارها (مثل سيگار 
كشيدن) برايشان عادى باشدكشيدن) برايشان عادى باشد. اما به دليل آنكه در شهر كوچك ترى دعوت شده. اما به دليل آنكه در شهر كوچك ترى دعوت شده اند، فرهنگ آن  اند، فرهنگ آن 

شهر پذيراى رفتار آنها نيست.شهر پذيراى رفتار آنها نيست.
- كارگاه از- كارگاه از طرف يك ارگان غيردولتى و مؤسسه آزاد برگزارشده است و طرف يك ارگان غيردولتى و مؤسسه آزاد برگزارشده است و شركت كنندگان  شركت كنندگان 

نسبت به نوع پوشش و حجاب خود حساسيتىنسبت به نوع پوشش و حجاب خود حساسيتى نشان نمى دهند. نشان نمى دهند.
كه  هستند  فعال  و  پرشور  كه )  هستند  فعال  و  پرشور  دبيرستانى)  آموزان  دانش  (مثًال  جوانان  شركت كنندگان،  دبيرستانى-  آموزان  دانش  (مثًال  جوانان  شركت كنندگان،   -

فعاليت هاى گروهى را بافعاليت هاى گروهى را با هيجان و عالقه وافر همراه با سروصدا انجام مى دهند هيجان و عالقه وافر همراه با سروصدا انجام مى دهند..
- ساير موارد- ساير موارد

 از روز اول كارگاه چندين بار از روز اول كارگاه چندين بار مسئول سالن به من تذكر داد كه صداى بچه ها مسئول سالن به من تذكر داد كه صداى بچه ها خيلى بلند است و  خيلى بلند است و 
كم  را  گروهى  كم   را  گروهى  بازى هاى  و  فعاليت ها  تعداد  كردم  سعى  من  بازى هاى اند.  و  فعاليت ها  تعداد  كردم  سعى  من  شده اند.  معترض  ديگر  رده هاى  شدهاساتيد  ديگر معترض  رده هاى  اساتيد 
كنم، اما باز هم نسبت به صداكنم، اما باز هم نسبت به صدا معترض بودند و مى گفتند: «حاال ما هيچ! همسايه ها معترض بودند و مى گفتند: «حاال ما هيچ! همسايه ها در طبقات پايين  در طبقات پايين 
شاكى هستند كه چرا خانم ها بيرونشاكى هستند كه چرا خانم ها بيرون ساختمان سيگار مى كشند (و يا حتى نسبت به نوع ساختمان سيگار مى كشند (و يا حتى نسبت به نوع آرايش و  آرايش و 
پوشش شركت كنندگان معترض اند) و اين منظرهپوشش شركت كنندگان معترض اند) و اين منظره  خوشايندى ندارد.» ما (من و گروه تسهيلگران) دچار   خوشايندى ندارد.» ما (من و گروه تسهيلگران) دچار 
چالش جدىچالش جدى اى شده بوديم، چون مدام بايد بابت سروصدا و رفتار اى شده بوديم، چون مدام بايد بابت سروصدا و رفتار شركت كنندگان پاسخگو مى بوديم.  شركت كنندگان پاسخگو مى بوديم. 
مسئوالن برگزارى گفتند كه اگرمسئوالن برگزارى گفتند كه اگر روز دوم از كارگاه شش روزه وضع به همين شكل روز دوم از كارگاه شش روزه وضع به همين شكل پيش برود، كنسل  پيش برود، كنسل 

كردن كارگاه در روزهاى آينده را اعالمكردن كارگاه در روزهاى آينده را اعالم مى كنند. مى كنند.
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براى پيشگيرى از بروز اين براى پيشگيرى از بروز اين 
موقعيت:موقعيت:

- قبل از- قبل از برگزارى كارگاه با توجه به ويژگى  برگزارى كارگاه با توجه به ويژگى 
برنامه ريزى  برنامه ريزى   و  جغرافيايى  وجمعيت نگارى،  جغرافيايى  جمعيت نگارى، 

دقيق، محيط مناسب با افراد شركت كننده رادقيق، محيط مناسب با افراد شركت كننده را انتخاب كنيد. انتخاب كنيد.
برگزارى  نحوه  و  شرايط  درباره  برگزارى ،  نحوه  و  شرايط  درباره  مسئوالن،  با  برگزارى،  سالن  اجاره  براى  قرارداد  هنگام  مسئوالن-  با  برگزارى،  سالن  اجاره  براى  قرارداد  هنگام   -
كارگاه، نوع پوشش مخاطبان، جنسيتكارگاه، نوع پوشش مخاطبان، جنسيت و سن شركت كنندگان به طور شفاف و واضح صحبت  و سن شركت كنندگان به طور شفاف و واضح صحبت 

كنيدكنيد تا اگر مشكل و يا محدوديتى وجود دارد، قبل از تا اگر مشكل و يا محدوديتى وجود دارد، قبل از شروع برطرف شود. شروع برطرف شود.
به  دعوت نامه  در  و  قبل  از  را  آن  به   دعوت نامه  در  و  قبل  از  را  آن  است  كارگاه  مسئول  مدنظر  خاصى  پوشش  اگر  است-  كارگاه  مسئول  مدنظر  خاصى  پوشش  اگر   -

شركتشركت كنندگان ابالغ كنيد. كنندگان ابالغ كنيد.
- در ابتداى كارگاه به عنوان يك اصل- در ابتداى كارگاه به عنوان يك اصل، رعايت نوع پوشش (هر چيز ديگر) مناسب در ، رعايت نوع پوشش (هر چيز ديگر) مناسب در 
كارگاه راكارگاه را اضافه كرده و توافق كنيد كه تا پايان كارگاه به اضافه كرده و توافق كنيد كه تا پايان كارگاه به همه اصول گفته شده پايبند باشند. همه اصول گفته شده پايبند باشند.

- ساير موارد- ساير موارد

  در صور  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- در صورت امكان اگر فضاى- در صورت امكان اگر فضاى سبز مناسبى در نزديكى محل برگزارى كارگاه وجود دارد،  سبز مناسبى در نزديكى محل برگزارى كارگاه وجود دارد، 

برخىبرخى از كارهاى گروهى را كه منجر به سر و از كارهاى گروهى را كه منجر به سر و صداى زياد مى شود در آن مكان انجام دهيد صداى زياد مى شود در آن مكان انجام دهيد..
- در كارهاى گروهى، از فعاليت هايى كه سر و صداى كمترى دارند، استفاده كنيد.- در كارهاى گروهى، از فعاليت هايى كه سر و صداى كمترى دارند، استفاده كنيد.

- از نمايش فيلم كوتاه و انيميشن- از نمايش فيلم كوتاه و انيميشن و بازى هاى فكرى مرتبط، براى بيان مقصود خود در و بازى هاى فكرى مرتبط، براى بيان مقصود خود در  
روزهاى بعدى كارگاه استفاده كنيد.روزهاى بعدى كارگاه استفاده كنيد.

- از شركت كنندگان بخواهيد كه- از شركت كنندگان بخواهيد كه با شما بيشتر همكارى كنند تا از منحل شدن كارگاه با شما بيشتر همكارى كنند تا از منحل شدن كارگاه  
جلوگيرى شود.جلوگيرى شود.

- انگيزه همكارى ايجاد كنيد، مثًال دادن جايزه اخالق- انگيزه همكارى ايجاد كنيد، مثًال دادن جايزه اخالق به بهترين شركت كننده. به بهترين شركت كننده.
- در صورت امكان، مكان برگزارى كارگاه- در صورت امكان، مكان برگزارى كارگاه را عوض كنيد. را عوض كنيد.

- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
«به نظر من بهترين كار اين است كه انسان از «به نظر من بهترين كار اين است كه انسان از 
چالش ها، بهترين فرصت ها را براى خودش بسازد.»چالش ها، بهترين فرصت ها را براى خودش بسازد.»
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گذراندن دوره مشابه توسط شركتگذراندن دوره مشابه توسط شركت كنندگان كنندگان

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 گاهى اوقات وقوع مسائلى گاهى اوقات وقوع مسائلى همچون تكرارى بودن موضوع كارگاه، مى تواند از شادابى و همچون تكرارى بودن موضوع كارگاه، مى تواند از شادابى و  
تازگى موضوع بكاهد و تنش و استرس براى تسهيلگر بهتازگى موضوع بكاهد و تنش و استرس براى تسهيلگر به همراه داشته باشد، چرا كه اغلب،  همراه داشته باشد، چرا كه اغلب، 
طراحى برگزارى يك كارگاهطراحى برگزارى يك كارگاه كار چندان ساده اى نيست و تالش و زحمات زيادى كار چندان ساده اى نيست و تالش و زحمات زيادى را مى طلبد  را مى طلبد 

و با وقوع چنين وضعيتى كارگاه براىو با وقوع چنين وضعيتى كارگاه براى مخاطبان كسل كننده است. مخاطبان كسل كننده است.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- برگزاركنندگان، فرم هاى ثبت- برگزاركنندگان، فرم هاى ثبت نام شركت كنندگان را به  خوبى مطالعه نكرده و نسبت نام شركت كنندگان را به  خوبى مطالعه نكرده و نسبت به  به 

سطح دانش و معلومات شركت كنندگان، اطالعات كافى ندارندسطح دانش و معلومات شركت كنندگان، اطالعات كافى ندارند..
- موضوع كارگاه، يكى از موضوعات مهم و اولويت دار سازمان- موضوع كارگاه، يكى از موضوعات مهم و اولويت دار سازمان مجرى بوده و به دوره هاى  مجرى بوده و به دوره هاى 

مشابه كه در گذشتهمشابه كه در گذشته برگزار كرده اند، توجهى نداشته اند. برگزار كرده اند، توجهى نداشته اند.
- برخى از شركت كنندگان- برخى از شركت كنندگان در چند حوزه فعاليت كرده و كارگاه با موضوع مشابه در چند حوزه فعاليت كرده و كارگاه با موضوع مشابه را با ديگر  را با ديگر 

واحدهاى آن سازمان و يا سازمان هاىواحدهاى آن سازمان و يا سازمان هاى مشابه گذرانده اند. مشابه گذرانده اند.
- ساير موارد- ساير موارد

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- در صورت امكان با مطرح كردن بارش افكار، از- در صورت امكان با مطرح كردن بارش افكار، از شركت كنندگان درباره موضوع مطرح شده  شركت كنندگان درباره موضوع مطرح شده 
و كلمات كليدى آنو كلمات كليدى آن از ميزان تسلط شركت كنندگان نسبت به موضوع، آگاهى كسب از ميزان تسلط شركت كنندگان نسبت به موضوع، آگاهى كسب كنيد. كنيد.

- قبل از برگزارى كارگاه، اطالعاتى از برپايى دوره هاى- قبل از برگزارى كارگاه، اطالعاتى از برپايى دوره هاى مشابه در نشست هاى منطقه اى و  مشابه در نشست هاى منطقه اى و 

 از روز اول كارگاه با مطرح كردن موضوعات مورد از روز اول كارگاه با مطرح كردن موضوعات مورد هدف كارگاه، متوجه شدم كه شركت كنندگان،  هدف كارگاه، متوجه شدم كه شركت كنندگان، 
دوره مشابهىدوره مشابهى با همان موضوع را قبالً گذرانده اند. يكى از شركت با همان موضوع را قبالً گذرانده اند. يكى از شركت كنندگان تعريف ديگرى از موضوع  كنندگان تعريف ديگرى از موضوع 
را مطرح كرد و خيلىرا مطرح كرد و خيلى مشتاقانه و پرهيجان پرسيد: «مى توانيم چنين تعريفى را هم مشتاقانه و پرهيجان پرسيد: «مى توانيم چنين تعريفى را هم داشته باشيم؟»  داشته باشيم؟» 

منتظر جواب من بود كه حرف وى رامنتظر جواب من بود كه حرف وى را تأييد يا نفى كنم. تأييد يا نفى كنم.
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يا محلى دريا محلى در سطح شهرستان يا استان كسب  سطح شهرستان يا استان كسب 
كنيد.كنيد.

- ساير موارد- ساير موارد

  در صور  در صورت وقوع اين وضعيت ت وقوع اين وضعيت 
در حين كارگاه:در حين كارگاه:

- در صورتى كه زمان كارگاه- در صورتى كه زمان كارگاه بيش از يك روز است، در روزهاى بعد، از محتواى بيش از يك روز است، در روزهاى بعد، از محتواى ديگرى  ديگرى 
بهره ببريد.بهره ببريد.

شركت كنندگان  كنندگان  براى  كارگاه  كنيد  سعى  شركت جا  براى  كارگاه  كنيد  سعى  به جا  و  مناسب  گروهى  كارهاى  انجام  با  به-  و  مناسب  گروهى  كارهاى  انجام  با   -
خسته كننده نباشدخسته كننده نباشد..

- انگيزه همكارى- انگيزه همكارى ايجاد كنيد. (براى گروه هايى كه در فرآيند كارگاه از ايجاد كنيد. (براى گروه هايى كه در فرآيند كارگاه از شيوه هاى خالق  شيوه هاى خالق 
براى ارائه بهره جويند، پاداش در نظربراى ارائه بهره جويند، پاداش در نظر بگيريد.) بگيريد.)

- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
شركت كنندگان  از  مواقعى،  چنين  شركت كنندگان «در  از  مواقعى،  چنين  «در 
چالش  به  را  نظر  مورد  موضوع  كه  چالش بخواهيد  به  را  نظر  مورد  موضوع  كه  بخواهيد 
زمينه  آن  در  كه  مواردى  به  نسبت  و  زمينه كشيده  آن  در  كه  مواردى  به  نسبت  و  كشيده 
بپردازند.» مذاكره  و  بحث  به  ندارند،  بپردازند.»آگاهى  مذاكره  و  بحث  به  ندارند،  آگاهى 
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برخورد با فرد سلطه جو و غالب دربرخورد با فرد سلطه جو و غالب در كارگاه كارگاه
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 در برخى در برخى كارگاه ها گاهى تسهيلگر با افرادى روبه رو مى شود كارگاه ها گاهى تسهيلگر با افرادى روبه رو مى شود كه به هر علت مى خواهند  كه به هر علت مى خواهند 
نظر خود را اِعمالنظر خود را اِعمال كنند. اين افراد به روش هاى مختلف سعى مى كنند كنند. اين افراد به روش هاى مختلف سعى مى كنند نبض كار را به دست  نبض كار را به دست 
بگيرند. بنابراين در زمان فعاليتبگيرند. بنابراين در زمان فعاليت هاى گروهى فقط حرف خود را زده و اجازه صحبت هاى گروهى فقط حرف خود را زده و اجازه صحبت به ديگر  به ديگر 
اعضاى گروه نمى دهند و در نهايت نظراعضاى گروه نمى دهند و در نهايت نظر نهايى خود را به عنوان نظر گروه اعالم مى كنند نهايى خود را به عنوان نظر گروه اعالم مى كنند و  و 
بيشتر ضمير مورد استفاده از جانب اين افراد «من» بيشتر ضمير مورد استفاده از جانب اين افراد «من» است. هنگام پاسخ به سؤاالت مطرح شده است. هنگام پاسخ به سؤاالت مطرح شده 
اغلب پاسخگو هستنداغلب پاسخگو هستند و مجال مشاركت را از ديگر شركت كنندگان مى گيرند و مجال مشاركت را از ديگر شركت كنندگان مى گيرند، براى گزارشگرى ، براى گزارشگرى 
داوطلب مى شوند و در ارائه دادن، بيشترداوطلب مى شوند و در ارائه دادن، بيشتر وقت جلسه را مى گيرند. اين حالت اگر كنترل نشود وقت جلسه را مى گيرند. اين حالت اگر كنترل نشود، ، 

كارگاه از حالت مشاركتى خارج شده و شركت كنندگان نيزكارگاه از حالت مشاركتى خارج شده و شركت كنندگان نيز خسته مى شوند. خسته مى شوند.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- ممكن است فرد در كارگاهى- ممكن است فرد در كارگاهى مشابه شركت كرده است و بر محتواى كارگاه تسلط دارد مشابه شركت كرده است و بر محتواى كارگاه تسلط دارد..

- در برخى مواقع تركيب  شركت كنندگان به گونه اى است- در برخى مواقع تركيب  شركت كنندگان به گونه اى است كه از نظر جايگاه در يك سطح  كه از نظر جايگاه در يك سطح 
نيستند، براى مثالنيستند، براى مثال مدير با كارمند و يا داوطلب سازمان در كارگاه شركت مدير با كارمند و يا داوطلب سازمان در كارگاه شركت كرده است و در  كرده است و در 

كارهاى مشاركتى بنا به عادِت كارى، كارهاى مشاركتى بنا به عادِت كارى، نمى تواند دست از اعمال  نظر خود بردارد.نمى تواند دست از اعمال  نظر خود بردارد.
- گاهى اين- گاهى اين افراد از نظر شخصيتى غالب هستند و در اكثر مواقع افراد از نظر شخصيتى غالب هستند و در اكثر مواقع در فعاليت هاى جمعى،  در فعاليت هاى جمعى، 

 گروه ها مشغول صحبت كردن در مورد مبحث گفته گروه ها مشغول صحبت كردن در مورد مبحث گفته شده در كارگاه بودند و تالش  مى كردند به  شده در كارگاه بودند و تالش  مى كردند به 
يكيك اتفاق نظر برسند و نتايج كار خود را روى فيليپ اتفاق نظر برسند و نتايج كار خود را روى فيليپ چارت بنويسند. ولى در گروِه «گل مريم» همه  چارت بنويسند. ولى در گروِه «گل مريم» همه 
ساكت شدهساكت شده و گويا از مسئله اى ناراحت بودند. كمى نزديك تر و گويا از مسئله اى ناراحت بودند. كمى نزديك تر رفتم و طورى وانمود كردم كه متوجه  رفتم و طورى وانمود كردم كه متوجه 
جو سنگين گروهجو سنگين گروه نشده ام و با روى گشاده از آنها پرسيدم كه نشده ام و با روى گشاده از آنها پرسيدم كه سؤالى ندارند؟ در پاسخ من، امين يكى  سؤالى ندارند؟ در پاسخ من، امين يكى 

از اعضاى گروهاز اعضاى گروه گفت: «نه آقاى دكتر، من دارم پاسخ رو روى فيليپ گفت: «نه آقاى دكتر، من دارم پاسخ رو روى فيليپ چارت مى نويسم، حله.» چارت مى نويسم، حله.»
 بار ديگر سؤال كردم همه افراد بار ديگر سؤال كردم همه افراد نظرشون رو گفتن؟ با نتايج موافقن؟ سؤالى نيست؟ باز هم نظرشون رو گفتن؟ با نتايج موافقن؟ سؤالى نيست؟ باز هم در  در 
براى  فرصتى  هم  باز  و  بيشتره»  سرعتش  همه  از  براى   فرصتى  هم  باز  و  بيشتره»  سرعتش  همه  از  ما  گروه  دكتر،  آقاى  «بله  گفت:  امين  من  ماپاسخ  گروه  دكتر،  آقاى  «بله  گفت:  امين  من  پاسخ 

صحبتصحبت كردن به بقيه اعضاى گروه، نداد. كردن به بقيه اعضاى گروه، نداد.
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نظر خود را به ديگران تحميلنظر خود را به ديگران تحميل مى كنند. مى كنند.
- گاهى فرد سطح تحصيالت باالترى از - گاهى فرد سطح تحصيالت باالترى از 

ديگر شركتديگر شركت كنندگان دارد. كنندگان دارد.
وضعيت  اين  بر  نيز  جنسيت  گاهى  وضعيت -  اين  بر  نيز  جنسيت  گاهى   -
اثرگذار استاثرگذار است. به عنوان مثال يك شركت كننده . به عنوان مثال يك شركت كننده 
در ميان جمع جنسدر ميان جمع جنس مخالف، مى تواند حرف  مخالف، مى تواند حرف 

اظهارنظر   به  كمتر  مردان،  حضور  در  زنان  است  ممكن  اينكه  اظهارنظر  به  كمتر  مردان،  حضور  در  زنان  است  ممكن  اينكه  يا  بنشاند.  كرسى  به  را  ياخود  بنشاند.  كرسى  به  را  خود 
بپردازند.بپردازند.

- موقعيت مشاركتى و كارگاهى براى فرد، ناآشنا بوده و- موقعيت مشاركتى و كارگاهى براى فرد، ناآشنا بوده و اين شخص به محيط هايى عادت  اين شخص به محيط هايى عادت 
دارد كه آموزش بهدارد كه آموزش به صورت ارائه و يا سخنرانى بوده و از شيوه هاى صورت ارائه و يا سخنرانى بوده و از شيوه هاى مشاركتى استفاده نشده  مشاركتى استفاده نشده 

است.است.
مى شود.  كارگاه  در  افرادى  چنين  شدن  پيدا  باعث  مى شود.   كارگاه  در  افرادى  چنين  شدن  پيدا  باعث  تسهيلگر  رفتار  نوع  زمان هايى  در  تسهيلگر-  رفتار  نوع  زمان هايى  در   -
بهبه طور مثال فرد يك كار جالبى در كارگاه انجام مى طور مثال فرد يك كار جالبى در كارگاه انجام مى دهد و يا به سؤالى پاسخ مى دهد كه  دهد و يا به سؤالى پاسخ مى دهد كه 
دادن  و  متوالى  تعريف هاى  دادن   و  متوالى  تعريف هاى  با  تسهيلگر  آنگاه  بوده اند،  عاجز  آن  به  پاسخگويى  از  با  تسهيلگر  آنگاه  بوده اند،  عاجز  آن  به  پاسخگويى  از  ديگرانديگران 
مسئوليت هايى به وى، فردمسئوليت هايى به وى، فرد را در توهم بزرگى فرو برده و موجب نمايان شدن را در توهم بزرگى فرو برده و موجب نمايان شدن چنين رفتارهايى  چنين رفتارهايى 

از او مى شود.از او مى شود.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- قبل از برگزارى كارگاه، از سازمان مجرى برنامه- قبل از برگزارى كارگاه، از سازمان مجرى برنامه خواسته شود كه موضوع كارگاه را به طور  خواسته شود كه موضوع كارگاه را به طور 

شفاف و واضحشفاف و واضح به اطالع شركت كنندگان برساند. به اطالع شركت كنندگان برساند.
اطالع  به  تا  گرفته  قرار  مجرى  اختيار  در  تسهيلگر  اطالع   به  تا  گرفته  قرار  مجرى  اختيار  در  تسهيلگر  توسط  كارگاه  از  سرفصل هايى  توسط-  كارگاه  از  سرفصل هايى   -

شركتشركت كنندگان برسد تا در صورت گذراندن آن دوره، ديگر در كنندگان برسد تا در صورت گذراندن آن دوره، ديگر در كارگاه شركت نكنند. كارگاه شركت نكنند.
- در ابتداى كارگاه، زمانى كه درباره اصول- در ابتداى كارگاه، زمانى كه درباره اصول كارگاه صحبت مى كنيد، حتمًا مشاركتى بودن  كارگاه صحبت مى كنيد، حتمًا مشاركتى بودن 
كارگاه را بيانكارگاه را بيان كرده و تأكيد كنيد كه افراد در كارگاه به نظرات كرده و تأكيد كنيد كه افراد در كارگاه به نظرات يكديگر احترام بگذارند و در  يكديگر احترام بگذارند و در 

حين فعاليت هاى گروهى، مشاركتحين فعاليت هاى گروهى، مشاركت همه شركت كنندگان را مدنظر قرار دهند. همه شركت كنندگان را مدنظر قرار دهند.

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
با  را  كارگاه  ابتدا،  در  باشد  بهتر  با «شايد  را  كارگاه  ابتدا،  در  باشد  بهتر  «شايد 
اينگونه  تا  كنيم  آغاز  مشاركتى  فعاليت  اينگونه يك  تا  كنيم  آغاز  مشاركتى  فعاليت  يك 
از  بتوانيم  و  شوند  شناخته  زودتر  از افراد  بتوانيم  و  شوند  شناخته  زودتر  افراد 
بگيريم.» نظر  در  را  الزم  تدابير  ابتدا  بگيريم.»همان  نظر  در  را  الزم  تدابير  ابتدا  همان 
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- در صورت وجود- در صورت وجود چنين افرادى، براى ارائه هر فعاليت گروهى از جانب شركت چنين افرادى، براى ارائه هر فعاليت گروهى از جانب شركت كنندگان،  كنندگان، 
زمان محدود در اختيار آنها قرار دهيد و حتىزمان محدود در اختيار آنها قرار دهيد و حتى از خود افراد بخواهيد زمان را مديريت كنند تا  از خود افراد بخواهيد زمان را مديريت كنند تا 

افرادافراد غالب به طور غير مستقيم از طريق شركت كنندگان نيز غالب به طور غير مستقيم از طريق شركت كنندگان نيز كنترل شوند. كنترل شوند.
- در گروه بندى ها، دقت كنيد كه افراد- در گروه بندى ها، دقت كنيد كه افراد كم رو و خجالتى را با اين افراد هم گروه نكنيد؛ كم رو و خجالتى را با اين افراد هم گروه نكنيد؛ اگر  اگر 
اختالف تحصيالت يا جايگاه شغلى ميان افراد هست، يكاختالف تحصيالت يا جايگاه شغلى ميان افراد هست، يك رده بندى مناسب از افراد داشته  رده بندى مناسب از افراد داشته 

باشيد و در برخىباشيد و در برخى مواقع، افراد هم سطح را در يك گروه قرار دهيد مواقع، افراد هم سطح را در يك گروه قرار دهيد..
- اين گونه افراد را با درگير كردن در فرآيند آموزش- اين گونه افراد را با درگير كردن در فرآيند آموزش در اختيار بگيريد و يا مسئوليت هايى  در اختيار بگيريد و يا مسئوليت هايى 
را به آنهارا به آنها واگذار كنيد. به طور مثال از آنها بخواهيد براى ارائه واگذار كنيد. به طور مثال از آنها بخواهيد براى ارائه كار گروهى، زمان بندى گروه ها  كار گروهى، زمان بندى گروه ها 
را كنترل كند ورا كنترل كند و در نهايت فعاليت ها را جمع بندى كرده و خالصه در نهايت فعاليت ها را جمع بندى كرده و خالصه اى از آن را روى فيليپ چارت  اى از آن را روى فيليپ چارت 
بنويسد و در جايىبنويسد و در جايى از كارگاه نصب كند. براى اينكه احساس تفاوت پيش نيايد از كارگاه نصب كند. براى اينكه احساس تفاوت پيش نيايد، مى توان اين ، مى توان اين 

نقش را به افرادى كه بيشتر ايننقش را به افرادى كه بيشتر اين حالت را دارند، به طور مقطعى واگذار كرد. حالت را دارند، به طور مقطعى واگذار كرد.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صور  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- در زمان هاى مختلف- در زمان هاى مختلف، بخصوص جاهايى كه مى بينيد قرار است صحبت اين افراد، بخصوص جاهايى كه مى بينيد قرار است صحبت اين افراد به  به 

درازا كشيده شود، قوانين و اصول كارگاه را يادآورىدرازا كشيده شود، قوانين و اصول كارگاه را يادآورى كنيد. كنيد.
- موقعيت هايى را فراهم كنيد كه افراد در گروه- موقعيت هايى را فراهم كنيد كه افراد در گروه هاى مختلف قرار بگيرند. هاى مختلف قرار بگيرند.

- در ارائه مطالب و گزارش كارهاى- در ارائه مطالب و گزارش كارهاى گروهى ، دقت كنيد كه افراد مختلف اين كار را انجام گروهى ، دقت كنيد كه افراد مختلف اين كار را انجام  
عنوان  به  را  قبلى  نفرات  همان  كه  عنوان   به  را  قبلى  نفرات  همان  كه  كنيد  يادآورى  گزارش،  ارائه  از  قبل  كه  طورى  به  كنيددهند،  يادآورى  گزارش،  ارائه  از  قبل  كه  طورى  به  دهند، 
نماينده گروه قرارنماينده گروه قرار ندهند. چون اصول كارگاه بنا بر مشاركت است، ما مشاركت ندهند. چون اصول كارگاه بنا بر مشاركت است، ما مشاركت همة افراد را  همة افراد را 

بايد داشته باشيم.بايد داشته باشيم.
- وقتى كه اين افراد- وقتى كه اين افراد شروع به صحبت مى كنند، مى توانيد به نحوى نگاه شروع به صحبت مى كنند، مى توانيد به نحوى نگاه خود را از آنها  خود را از آنها 

گرفته، تشكر كنيد و در ادامهگرفته، تشكر كنيد و در ادامه بگوييد: «بهتر است نظر ديگران را هم در اين مورد بگوييد: «بهتر است نظر ديگران را هم در اين مورد بشنويم.» بشنويم.»
- ساير موارد- ساير موارد
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مواجه شدن با كمبود وقت در كارگاهمواجه شدن با كمبود وقت در كارگاه
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 در برخى كارگاه در برخى كارگاه ها، تسهيلگر به داليل مختلف با كمبود وقت مواجه مى ها، تسهيلگر به داليل مختلف با كمبود وقت مواجه مى شود. گاهى بخشى  شود. گاهى بخشى 
از زمان در ابتداى كارگاه (افتتاحيه طوالنىاز زمان در ابتداى كارگاه (افتتاحيه طوالنى، تأخير شركت كنندگان، آماده نبودن ابزار و يا سالن ، تأخير شركت كنندگان، آماده نبودن ابزار و يا سالن 
برگزارىبرگزارى و غيره) به هدر مى رود. گاهى اوقات، زمان در حين و غيره) به هدر مى رود. گاهى اوقات، زمان در حين برگزارى كارگاه و يا در انتهاى  برگزارى كارگاه و يا در انتهاى 
كارگاه از دست مىكارگاه از دست مى رود و يا شركت كنندگان مواردى را كه منجر به رود و يا شركت كنندگان مواردى را كه منجر به اتالف زمان مى شود را به  اتالف زمان مى شود را به 
وجود مى آورند. گاهىوجود مى آورند. گاهى نيز در محيط كارگاه مشكالتى رخ مى دهد (سرمايش و نيز در محيط كارگاه مشكالتى رخ مى دهد (سرمايش و يا گرمايش كارگاه  يا گرمايش كارگاه 
دچار مشكل شده است ) و يا تجهيزاتدچار مشكل شده است ) و يا تجهيزات فيزيكى دچار نقص فنى مى شود (قطعى برق و غيره). فيزيكى دچار نقص فنى مى شود (قطعى برق و غيره).

 داليل داليل احتمالى: احتمالى:
- - در برخى موارد تسهيلگر، قبل از برگزارى كارگاه، بادر برخى موارد تسهيلگر، قبل از برگزارى كارگاه، با مجريان،  در مورد زمان مورد نياز، به  مجريان،  در مورد زمان مورد نياز، به 

درستى صحبت نكردهدرستى صحبت نكرده است. است.
- - شايد تسهيلگر كم تجربه بوده و براى اولين بارشايد تسهيلگر كم تجربه بوده و براى اولين بار كارگاهى با موضوع مورد نظر را برگزار  كارگاهى با موضوع مورد نظر را برگزار 

مى كند ومى كند و ممكن است در بخش بندى زمان دچار اشتباه شود. ممكن است در بخش بندى زمان دچار اشتباه شود.
- - تسهيلگرتسهيلگر پيش از برگزارى كارگاه، همه  فعاليت ها را طراحى و پيش از برگزارى كارگاه، همه  فعاليت ها را طراحى و زمان بندى كرده است،  زمان بندى كرده است، 
ولى وقتى به برگزارى آنها مىولى وقتى به برگزارى آنها مى رسد، متوجه مى شود كه زمان اختصاصى اى كه براى رسد، متوجه مى شود كه زمان اختصاصى اى كه براى آن در نظر  آن در نظر 

گرفته است، كمتر از زمانى است كهگرفته است، كمتر از زمانى است كه در عمل اتفاق مى افتد. در عمل اتفاق مى افتد.

 پس از پس از تالوت قرآن خواستم با استفاده از پخش چند اساليد، معارفه تالوت قرآن خواستم با استفاده از پخش چند اساليد، معارفه را به صورت مشاركتى آغاز  را به صورت مشاركتى آغاز 
كنم كه خانم لطفى، مسئولكنم كه خانم لطفى، مسئول سالن برگزارى، آمد و گفت: «اجازه مى ديد معاونت سازمان سالن برگزارى، آمد و گفت: «اجازه مى ديد معاونت سازمان براى سخنرانى  براى سخنرانى 
و عرض خير مقدم چند لحظه اى درو عرض خير مقدم چند لحظه اى در كارگاه حاضر شوند؟» من نيز بنا بر عرف همه  كارگاه كارگاه حاضر شوند؟» من نيز بنا بر عرف همه  كارگاه ها و احترام  ها و احترام 
به ميزبان، موافقت كردم. ده دقيقه گذشتبه ميزبان، موافقت كردم. ده دقيقه گذشت و صحبت هاى معاونت ادامه داشت... صحبت هاى ادامه دار و صحبت هاى معاونت ادامه داشت... صحبت هاى ادامه دار  
به بيست دقيقه نزديك مى شد و هنوز خبرى ازبه بيست دقيقه نزديك مى شد و هنوز خبرى از پايان سخنرانى نبود. همچنان زمان مى گذشت و من  پايان سخنرانى نبود. همچنان زمان مى گذشت و من 
بهبه برنامه كارگاه نگاهى انداخته و بيشتر از زمانى كه پيش برنامه كارگاه نگاهى انداخته و بيشتر از زمانى كه پيش بينى كرده بودم، از كارگاه گذشته بود و  بينى كرده بودم، از كارگاه گذشته بود و 
هنوز كارگاههنوز كارگاه شروع نشده بود. با اين روند در ادامه با كمبود شروع نشده بود. با اين روند در ادامه با كمبود وقت مواجه مى شدم، به طورى كه حتى  وقت مواجه مى شدم، به طورى كه حتى 

داشتم بهداشتم به حذف يكى دو مورد از فعاليت ها فكر مى كردم حذف يكى دو مورد از فعاليت ها فكر مى كردم. ولى به ذهنم رسيد كه.... ولى به ذهنم رسيد كه...
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- در افتتاحيه كارگاه، فرد صاحب- در افتتاحيه كارگاه، فرد صاحب منصبى براى ايراد سخنرانى و خيرمقدم، بيش از حد مجاز منصبى براى ايراد سخنرانى و خيرمقدم، بيش از حد مجاز، ، 
زمان كارگاه را مى گيرد و حتى در برخى مواردزمان كارگاه را مى گيرد و حتى در برخى موارد به پرسش و پاسخ شركت كنندگان نيز مى انجامد. به پرسش و پاسخ شركت كنندگان نيز مى انجامد.

يك  اندازه  يك   اندازه  به  كه  دارد  خاصى  موضوع  با  كارگاهى  برگزارى  درخواست  كارگاه  به  كه  دارد  خاصى  موضوع  با  كارگاهى  برگزارى  درخواست  كارگاه  مجرىمجرى   - -
تدريس دو ساعته براى آن زمان گذاشته استتدريس دو ساعته براى آن زمان گذاشته است و در عمل نمى توان يك كارگاه مشاركتى به  و در عمل نمى توان يك كارگاه مشاركتى به 

معناىمعناى واقعى براى آن برگزار كرد و انتظار برگزارى كارگاه در واقعى براى آن برگزار كرد و انتظار برگزارى كارگاه در بازه زمانى اعالم شده را دارد. بازه زمانى اعالم شده را دارد.
- در كارگاه هاى دو- در كارگاه هاى دو يا سه روزه، تسهيلگر با پديده «روز آخر» مواجه مى يا سه روزه، تسهيلگر با پديده «روز آخر» مواجه مى شود، يعنى در روز  شود، يعنى در روز 
آخر، شركت كنندگان براى برگشتن بهآخر، شركت كنندگان براى برگشتن به شهر خود عجله دارند كه اين را مى توان «گرايش شهر خود عجله دارند كه اين را مى توان «گرايش تهديد  تهديد 
پايانى» يا «پديده فشردگى پايانى» ناميد. از طرفى مجرىپايانى» يا «پديده فشردگى پايانى» ناميد. از طرفى مجرى انتظار دارد كه كارگاه به طور كامل  انتظار دارد كه كارگاه به طور كامل 
برگزار شود وبرگزار شود و تسهيلگر از اينكه بخواهد مطالب را نيمه رها كند، حس تسهيلگر از اينكه بخواهد مطالب را نيمه رها كند، حس خوبى نخواهد داشت. خوبى نخواهد داشت.

- شركت كنندگان همكارى الزم با تسهيلگر را- شركت كنندگان همكارى الزم با تسهيلگر را نداشته و در بخش هاى مختلف، بخصوص  نداشته و در بخش هاى مختلف، بخصوص 
در فعاليت هاىدر فعاليت هاى گروهى، مديريت زمان را رعايت نمى كنند. گروهى، مديريت زمان را رعايت نمى كنند.

- تسهيلگر ميان تكنيك- تسهيلگر ميان تكنيك هاى انتخابى آموزش و زمان كارگاه، تناسب الزم را رعايت هاى انتخابى آموزش و زمان كارگاه، تناسب الزم را رعايت نكرده  نكرده 
است. براى مثال از يك تكنيك زمان بر براىاست. براى مثال از يك تكنيك زمان بر براى معارفه يا ارزشيابى كارگاه بهره مى برد. معارفه يا ارزشيابى كارگاه بهره مى برد.

- شركت كنندگان شرايط- شركت كنندگان شرايط خاص بومى يا محلى داشته و تسهيلگر از آنها بى خاص بومى يا محلى داشته و تسهيلگر از آنها بى اطالع است.  اطالع است. 
مثل ساعت نماز، بازديد از مكانى خاص يامثل ساعت نماز، بازديد از مكانى خاص يا مراسم خاص محلى كه در شروع و يا به پايان مراسم خاص محلى كه در شروع و يا به پايان  

رسيدن كارگاه تأثير گذار است.رسيدن كارگاه تأثير گذار است.
- ممكن است برخى اتفاقات پيش- ممكن است برخى اتفاقات پيش بينى نشده يا حوادث غيرمترقبه در كارگاه رخ دهد كه بينى نشده يا حوادث غيرمترقبه در كارگاه رخ دهد كه  
موجب كمبود وقت شود. اين اتفاقات مى تواند در همهموجب كمبود وقت شود. اين اتفاقات مى تواند در همه  بخش هاى كارگاه باشد، چه توسط   بخش هاى كارگاه باشد، چه توسط 

مجريان، چه گروه تسهيلگرىمجريان، چه گروه تسهيلگرى و تجهيزات. و تجهيزات.
- تسهيلگر ممكن است كه زمان هاى در سايه- تسهيلگر ممكن است كه زمان هاى در سايه را نديده باشد، به طور مثال حضور احتمالى  را نديده باشد، به طور مثال حضور احتمالى 
جانب  از  جانب  العمل هايى  از  عكس العمل هايى  آن،  ادامه  كه  بازى  يك  گذاشتن  و  ناهار  براى  عكس  آن،  ادامه  كه  بازى  يك  گذاشتن  و  ناهار  براى  تردد  ترددمسئوالن،  مسئوالن، 
شركت كنندگان را در پى داردشركت كنندگان را در پى دارد، ولى تسهيلگر بالفاصله بعد از آن، فعاليت بعدى را قرار، ولى تسهيلگر بالفاصله بعد از آن، فعاليت بعدى را قرار داده است. داده است.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- قبل از- قبل از برگزارى كارگاه همه  شرايط الزم را از مجرى بپرسيد و برگزارى كارگاه همه  شرايط الزم را از مجرى بپرسيد و در طراحى كارگاه لحاظ  در طراحى كارگاه لحاظ 
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زيستى  و  زيستى   و  فرهنگى  شرايط  اينكه  يا  و  فرهنگىكنيد  شرايط  اينكه  يا  و  كنيد 
افراد شركت كننده را مطالعه و اطالعات الزمافراد شركت كننده را مطالعه و اطالعات الزم  

را در مورد آن كسب كنيد.را در مورد آن كسب كنيد.
براى  موجباتى  كارگاه  براى   موجباتى  كارگاه  از  قبل  مى توان  از-  قبل  مى توان   -
در   كه  كرد  فراهم  شركت كنندگان  درآشنايى  كه  كرد  فراهم  شركت كنندگان  آشنايى 
برخى مراحل، زمان كمترى از كارگاه گرفته برخى مراحل، زمان كمترى از كارگاه گرفته 

شود، مثل معارفهشود، مثل معارفه يا گروه بندى ها. يا گروه بندى ها.
- قبل از كارگاه، اطالعاتى در مورد- قبل از كارگاه، اطالعاتى در مورد سابقه حضور شركت كنندگان در كارگاه هاى مشاركتى  سابقه حضور شركت كنندگان در كارگاه هاى مشاركتى 
كسب كنيدكسب كنيد. اين اطالعات مى تواند به زمان بندى مناسب در كارگاه. اين اطالعات مى تواند به زمان بندى مناسب در كارگاه كمك كند. مثًال وقتى  كمك كند. مثًال وقتى 
افراد، تجربه شركت در كارگاه راافراد، تجربه شركت در كارگاه را دارند، هم ميزان همكارى باالترى دارند و هم در برخى دارند، هم ميزان همكارى باالترى دارند و هم در برخى مراحل  مراحل 

نياز نيست زمان زيادى صرف شود.نياز نيست زمان زيادى صرف شود.
- در نوشتن اصول- در نوشتن اصول كارگاه، حتمًا موضوع زمان را در نظر بگيريد و سعى كارگاه، حتمًا موضوع زمان را در نظر بگيريد و سعى كنيد با مشاركت  كنيد با مشاركت 
افراد براى آن، قوانينى وضع كنيد. بهافراد براى آن، قوانينى وضع كنيد. به طور مثال براى كسانى كه سر ساعت، بعد از زمان طور مثال براى كسانى كه سر ساعت، بعد از زمان هاى  هاى 
استراحت در كارگاه حاضر نمى شوند، جريمه  و يااستراحت در كارگاه حاضر نمى شوند، جريمه  و يا براى افرادى كه به اين اصول پايبند هستند،  براى افرادى كه به اين اصول پايبند هستند، 

پاداشى درپاداشى در نظر بگيريد. نظر بگيريد.
- در ابتداى كارگاه، برنامه كارگاه را با شركت- در ابتداى كارگاه، برنامه كارگاه را با شركت كنندگان چك كنيد و از آنها بخواهيد كه  كنندگان چك كنيد و از آنها بخواهيد كه 
درباره برنامهدرباره برنامه در نظر گرفته شده (زمان شروع، پايان، استراحت و غيره) نظر در نظر گرفته شده (زمان شروع، پايان، استراحت و غيره) نظر دهند و اگر تغييراتى  دهند و اگر تغييراتى 

مدنظر آنها است، در همان ابتدامدنظر آنها است، در همان ابتدا اِعمال شود تا در ادامه كارگاه با مشكل مواجه نشوند اِعمال شود تا در ادامه كارگاه با مشكل مواجه نشوند..
- يك نفر از افراد حاضر در كارگاه يا كمك تسهيلگر- يك نفر از افراد حاضر در كارگاه يا كمك تسهيلگر را از ابتدا مسئول كنترل زمان در  را از ابتدا مسئول كنترل زمان در 
كارگاه كنيد كهكارگاه كنيد كه با توجه به برنامه، اگر تسهيلگر يا شركت كنندگان، خارج با توجه به برنامه، اگر تسهيلگر يا شركت كنندگان، خارج از زمان در نظر  از زمان در نظر 

گرفته شده به فعاليت ادامه دادندگرفته شده به فعاليت ادامه دادند، به آنها يادآورى كند.، به آنها يادآورى كند.
- از سالم بودن تجهيزات و كامل- از سالم بودن تجهيزات و كامل بودن وسايل قبل از شروع، اطمينان حاصل كنيد كه در بودن وسايل قبل از شروع، اطمينان حاصل كنيد كه در  

حين كارگاه كمبود يا نقص آنها موجب هدر رفتن زمانحين كارگاه كمبود يا نقص آنها موجب هدر رفتن زمان نشود. نشود.
- هميشه مطالب آماده داشته باشيد كه اگر در زمان- هميشه مطالب آماده داشته باشيد كه اگر در زمان ناهار و استراحت تأخيرى ايجاد شد،  ناهار و استراحت تأخيرى ايجاد شد، 
بتوانيد از آن استفادهبتوانيد از آن استفاده كنيد و به گونه اى نباشد كه تأخير قبل از كنيد و به گونه اى نباشد كه تأخير قبل از ناهار بر زمان ادامه كارگاه اثر  ناهار بر زمان ادامه كارگاه اثر 

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
رسيديد  نتيجه  اين  به  كارگاه  انتهاى  در  رسيديد « اگر  نتيجه  اين  به  كارگاه  انتهاى  در  « اگر 
بايد  است،  نشده  بيان  كامل  طور  به  موضوع  بايد كه  است،  نشده  بيان  كامل  طور  به  موضوع  كه 
طراحى  فرآيند  اين  تكميل  در  ديگر  كارگاه  طراحى يك  فرآيند  اين  تكميل  در  ديگر  كارگاه  يك 
و  شركت كنندگان  با  را  موضوع  اين  و  و كنيد  شركت كنندگان  با  را  موضوع  اين  و  كنيد 
بگذاريد.» ميان  در  كارگاه  برگزارى  بگذاريد.»مسئوالن  ميان  در  كارگاه  برگزارى  مسئوالن 
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منفى داشته و موجبمنفى داشته و موجب كمبود وقت شود. كمبود وقت شود.
- آمادگى داشته باشيد كه بتوانيد مطالب كارگاه- آمادگى داشته باشيد كه بتوانيد مطالب كارگاه را به طرق مختلف ارائه كنيد كه اگر در  را به طرق مختلف ارائه كنيد كه اگر در 
وسايلوسايل و تجهيزات نقصى ايجاد شد، بتوانيد به گونه اى ديگر و تجهيزات نقصى ايجاد شد، بتوانيد به گونه اى ديگر مطلب را ارائه كنيد. مثًال اگر قرار  مطلب را ارائه كنيد. مثًال اگر قرار 
است يك فيلماست يك فيلم پخش كنيد داستان آن را نيز نوشته و به صورت پخش كنيد داستان آن را نيز نوشته و به صورت كاربرگى همراه داشته باشيد. كاربرگى همراه داشته باشيد.

- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت د  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ر حين كارگاه:
- اگر در بخش اول يا در حين كارگاه- اگر در بخش اول يا در حين كارگاه به دليلى زمان از دست رفت، مى توانيد سريعًا زمان به دليلى زمان از دست رفت، مى توانيد سريعًا زمان  
هدر رفته را از بخش هاى مختلف كم كنيد تاهدر رفته را از بخش هاى مختلف كم كنيد تا اثر زيادى بر هدر رفتن زمان كل نداشته باشد. اثر زيادى بر هدر رفتن زمان كل نداشته باشد.
- از- از فعاليت ها يا روش هاى جايگزين براى زمانى كه تجهيزات فعاليت ها يا روش هاى جايگزين براى زمانى كه تجهيزات نقص پيدا كرده اند، استفاده كنيد. نقص پيدا كرده اند، استفاده كنيد.

- مطالب مهم را سريع- مطالب مهم را سريع خالصه كرده و سپس مهم ترين مطالب را در اختيار خالصه كرده و سپس مهم ترين مطالب را در اختيار شركت كنندگان  شركت كنندگان 
قرار دهيد.قرار دهيد.

- برخى مطالب كه امكان ارسال اينترنتى- برخى مطالب كه امكان ارسال اينترنتى آنها براى شركت كنندگان وجود دارد را از فرآيند  آنها براى شركت كنندگان وجود دارد را از فرآيند 
كارگاهكارگاه حذف كرده و در خارج از زمان كارگاه در اختيار حذف كرده و در خارج از زمان كارگاه در اختيار افراد بگذاريد. افراد بگذاريد.

- حتى برخى فعاليت هايى كه به مشاركت افراد- حتى برخى فعاليت هايى كه به مشاركت افراد نياز است، مى توان به عنوان تمرين يا  نياز است، مى توان به عنوان تمرين يا 
فعاليت بعدفعاليت بعد از كارگاه، به آنها واگذار كرد و براى ارسال پاسخ از كارگاه، به آنها واگذار كرد و براى ارسال پاسخ آن نيز امتيازى قائل شد كه افراد  آن نيز امتيازى قائل شد كه افراد 
را ملزم بهرا ملزم به انجام آن كند. مثًال ارائه گواهى نامه شركت در كارگاه انجام آن كند. مثًال ارائه گواهى نامه شركت در كارگاه، به بعد از انجام اين تمرين ، به بعد از انجام اين تمرين 

يا فعاليت موكول شوديا فعاليت موكول شود..
- تكنيك هاى مورد استفاده در كارگاه را تغيير دهيد و- تكنيك هاى مورد استفاده در كارگاه را تغيير دهيد و از تكنيك هايى استفاده كنيد كه  از تكنيك هايى استفاده كنيد كه 

مشاركت اكثريت را بهمشاركت اكثريت را به همراه داشته و زمان كمترى نياز دارند. همراه داشته و زمان كمترى نياز دارند.
- مى توان در- مى توان در گروه بندى ها تغييراتى اعمال كرد كه تعداد گزارش دهى گروه بندى ها تغييراتى اعمال كرد كه تعداد گزارش دهى كمتر شود. مثًال اگر  كمتر شود. مثًال اگر 
براى فعاليتى قرار است افراد بهبراى فعاليتى قرار است افراد به چهار گروه پنج نفره تقسيم شوند، مى توان آنها را چهار گروه پنج نفره تقسيم شوند، مى توان آنها را به دو گروه  به دو گروه 

ده نفره تقسيم كرد و زمان ارائهده نفره تقسيم كرد و زمان ارائه كار گروهى را كاهش داد. كار گروهى را كاهش داد.
- ساير موارد- ساير موارد
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عدم پذيرش تسهيلگر از لحاظعدم پذيرش تسهيلگر از لحاظ سنى و علمى از سوى افرادى در كارگاه سنى و علمى از سوى افرادى در كارگاه

توصيفتوصيف موقعيت موقعيت
 گاهى اوقات در كارگاه ها با افرادى مواجه مى گاهى اوقات در كارگاه ها با افرادى مواجه مى شويم كه سعى   دارند حرف خود را پيش  شويم كه سعى   دارند حرف خود را پيش 
ببرند وببرند و يا اينكه به بقيه ثابت كنند كه شما توانايى اجراى يا اينكه به بقيه ثابت كنند كه شما توانايى اجراى كارگاه را نداريد. به همين دليل  كارگاه را نداريد. به همين دليل 
با  و  مى برند  با   و  مى برند  پيش  طوالنى  بحث هاى  سمت  به  را  كارگاه  فضاى  پيش گيرند،  طوالنى  بحث هاى  سمت  به  را  كارگاه  فضاى  نمى گيرند،  جدى  را  نمىشما  جدى  را  شما 
اين كار موجب خستگى و بىاين كار موجب خستگى و بى حوصلگى سايرين مى شوند و حتى در برخى مواقع، فضاى حوصلگى سايرين مى شوند و حتى در برخى مواقع، فضاى  

مشاركتى را به چالش مى كشند.مشاركتى را به چالش مى كشند.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- ممكن است- ممكن است تسهيلگر قبل از برگزارى كارگاه با مجريان برگزارى در مورد تسهيلگر قبل از برگزارى كارگاه با مجريان برگزارى در مورد سطح تحصيلى  سطح تحصيلى 

و سنى شركت كنندگان صحبت نكرده باشد.و سنى شركت كنندگان صحبت نكرده باشد.
- تسهيلگر- تسهيلگر پيش از برگزارى كارگاه، خود را به درستى براى مجريان پيش از برگزارى كارگاه، خود را به درستى براى مجريان معرفى نكرده باشد و  معرفى نكرده باشد و 

آنها نيز پيرو آن، معارفه صحيحىآنها نيز پيرو آن، معارفه صحيحى از تسهيلگر براى شركت كنندگان نداشته اند. از تسهيلگر براى شركت كنندگان نداشته اند.
- تسهيلگر در شروع- تسهيلگر در شروع كارگاه و حين معارفه، معرفى دقيق و كاملى از خود كارگاه و حين معارفه، معرفى دقيق و كاملى از خود نداشته است و  نداشته است و 
گاهى اوقات خضوع بيش از حد تسهيلگرگاهى اوقات خضوع بيش از حد تسهيلگر باعث آن است؛ ولى در اينجا برخى سوءبرداشت  باعث آن است؛ ولى در اينجا برخى سوءبرداشت 

كرده وكرده و آن را دليل بر پايين بودن سطح علمى يا كم آن را دليل بر پايين بودن سطح علمى يا كم تجربگى او مى پندارند. تجربگى او مى پندارند.
- ممكن است مجرى كارگاه، عنوانى را- ممكن است مجرى كارگاه، عنوانى را براى كارگاه انتخاب كرده باشد كه پايين تر از  براى كارگاه انتخاب كرده باشد كه پايين تر از 

سطحسطح افراد بوده و اين موضوع را به درستى به تسهيلگر افراد بوده و اين موضوع را به درستى به تسهيلگر منتقل نكرده باشد. منتقل نكرده باشد.
- ممكن است فرد يا افرادى در كارگاه- ممكن است فرد يا افرادى در كارگاه باشند كه توان برگزارى كارگاه را داشته و چون موفق باشند كه توان برگزارى كارگاه را داشته و چون موفق  

 از اول كارگاه نسبت به صحبت هاى من موضع گيرى از اول كارگاه نسبت به صحبت هاى من موضع گيرى مى كرد و در طول كارگاه نيز سعى داشت به مى كرد و در طول كارگاه نيز سعى داشت به  
جمع نشان دهد كه من نمى توانم موضوع رو خوبجمع نشان دهد كه من نمى توانم موضوع رو خوب بيان كنم يا تسلط كافى ندارم؛ چون از لحاظ سنى بيان كنم يا تسلط كافى ندارم؛ چون از لحاظ سنى  
از من بزرگ تر بود. اوايل متوجه نبودم، مى خواستماز من بزرگ تر بود. اوايل متوجه نبودم، مى خواستم او را قانع كنم و به اين دليل كلى وقت او را قانع كنم و به اين دليل كلى وقت كارگاه هدر  كارگاه هدر 
مى شد و مفهوم مشاركتى بودن كارگاه زيرمى شد و مفهوم مشاركتى بودن كارگاه زير سؤال مى رفت، چون از بحث هاى مشاركتى به بحث سؤال مى رفت، چون از بحث هاى مشاركتى به بحث هاى  هاى 

دو نفره رسيده بوديم تا اينكه تصميم گرفتم...دو نفره رسيده بوديم تا اينكه تصميم گرفتم...



نسخه الكترونيكى

64|موقعيت دشوار در كارگاه هاى آموزشى مشاركتى

نشده اند، عمداً شروع به انجام دادن كارهايى در كارگاهنشده اند، عمداً شروع به انجام دادن كارهايى در كارگاه مى كنند كه سطح علمى تسهيلگر را  مى كنند كه سطح علمى تسهيلگر را 
زير سؤال ببرندزير سؤال ببرند..

- در برخى موارد نوع پوشش تسهيلگر، سن او را خيلى- در برخى موارد نوع پوشش تسهيلگر، سن او را خيلى جوان تر نشان داده و اين ذهنيت  جوان تر نشان داده و اين ذهنيت 
را براى شركترا براى شركت كنندگان مى آورند كه بسيار جوان و شايد كم تجربه كنندگان مى آورند كه بسيار جوان و شايد كم تجربه باشد. باشد.

- كارگاه در مناطقى تشكيل شده كه افراد آنجا تعصب- كارگاه در مناطقى تشكيل شده كه افراد آنجا تعصب خاصى به بومى بودن تسهيلگر  خاصى به بومى بودن تسهيلگر 
دارند و فرد غيربومى رادارند و فرد غيربومى را به سختى مى پذيرند. به سختى مى پذيرند.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- قبل از برگزارى كارگاه، رزومه  كاملى از خود در اختيار- قبل از برگزارى كارگاه، رزومه  كاملى از خود در اختيار مجرى قرار دهيد تا در صورت  مجرى قرار دهيد تا در صورت 

داشتن هر سؤالى، بهداشتن هر سؤالى، به آن پاسخ داده شود. آن پاسخ داده شود.
- مى توان قبل از كارگاه، محيطى- مى توان قبل از كارگاه، محيطى براى آشنايى بيشتر شركت كنندگان با تسهيلگر فراهم  براى آشنايى بيشتر شركت كنندگان با تسهيلگر فراهم 

كرد كهكرد كه ارتباط بهترى برقرار شود. ارتباط بهترى برقرار شود.
- قبل از كارگاه، مجموعه اى از- قبل از كارگاه، مجموعه اى از اطالعات كلى در مورد شركت كنندگان، تحصيالت، رده  اطالعات كلى در مورد شركت كنندگان، تحصيالت، رده 
موضوع  آيا  كه  موضوع   آيا  كه  كنيد  بررسى  همچنين  كنيد.  كسب  آنها  شغل  يا  و  تحصيلى  كنيد  بررسى  همچنين  كنيد.  كسب  آنها  شغل  يا  و  تحصيلى  رشته  رشتهسنى،  سنى، 

انتخابى كارگاه و شركت كنندگان مورد نظرانتخابى كارگاه و شركت كنندگان مورد نظر با هم تناسب دارند يا نه؟ با هم تناسب دارند يا نه؟
- در صورت وجود فرد- در صورت وجود فرد يا افرادى در كارگاه كه قصد آنها به چالش كشيدن يا افرادى در كارگاه كه قصد آنها به چالش كشيدن كارگاه است،  كارگاه است، 

با هماهنگى با مجريان كارگاه با آنها صحبتبا هماهنگى با مجريان كارگاه با آنها صحبت كنيد تا ابهامات را برطرف كنند. كنيد تا ابهامات را برطرف كنند.
باال  را  باال   را  افراد  اين  مشاركت  ميزان  و  دهيد  قرار  مخاطب  بيشتر  را  افراد  اين  مشاركت  ميزان  و  دهيد  قرار  مخاطب  بيشتر  را  افراد  اين  كنيد  سعى  افراد-  اين  كنيد  سعى   -
ببريد تا فرد، درگير فرآيند شود. به عبارتببريد تا فرد، درگير فرآيند شود. به عبارت ديگر مى توان با مسئوليت دادن به اين افراد، آنها ديگر مى توان با مسئوليت دادن به اين افراد، آنها  

را نسبت به كارگاه مسئوليت پذير كرد.را نسبت به كارگاه مسئوليت پذير كرد.
- تا جايى كه- تا جايى كه ممكن است در ابتداى كارگاه، معارفه دقيقى از خود داشته ممكن است در ابتداى كارگاه، معارفه دقيقى از خود داشته باشيد، ولى  باشيد، ولى 
اگر به هر دليلى برخى افراد در ابتدااگر به هر دليلى برخى افراد در ابتدا حضور نداشتند، مى توانيد هر زمان كه فكر كرديد اين حضور نداشتند، مى توانيد هر زمان كه فكر كرديد اين  

موضوع مشكل ساز شده است، بار ديگر خود را بهموضوع مشكل ساز شده است، بار ديگر خود را به شركت كنندگان معرفى كنيد. شركت كنندگان معرفى كنيد.
- اگر شركت كنندگان در كارگاه فكر- اگر شركت كنندگان در كارگاه فكر مى كنند كه شما از نظر علمى در سطح مورد مى كنند كه شما از نظر علمى در سطح مورد نظر آنها  نظر آنها 
نيستيد، مى توانيد با تغيير سطح مطالب انتخابىنيستيد، مى توانيد با تغيير سطح مطالب انتخابى و يا با استفاده از مشاركت بيشتر افراد و به و يا با استفاده از مشاركت بيشتر افراد و به  



نسخه الكترونيكى

عدم پذيرش تسهيلگر از لحاظ سنى و علمى از سوى افرادى در كارگاه |65

نوعى استفاده مطلوب و دو طرفه از اطالعات، نوعى استفاده مطلوب و دو طرفه از اطالعات، 
تا حدتا حد امكان اين مشكل را كم تر كنيد. امكان اين مشكل را كم تر كنيد.

براى  نمى خواهيد  دليل  براى   نمى خواهيد  دليل  هر  به  اگر  هر-  به  اگر   -
شويد،  شويد،   بحث  وارد  مستقيم  طور  به  بحثمعارفه  وارد  مستقيم  طور  به  معارفه 
حدود  تا  فعال  و  آگاه  كمك تسهيلگر  حدود يك  تا  فعال  و  آگاه  كمك تسهيلگر  يك 

زيادىزيادى مى تواند اين مشكل را برطرف كند. مى تواند اين مشكل را برطرف كند.
محيط  مورد  در  كارگاه  به  محيط   مورد  در  كارگاه  به  رفتن  از  قبل  رفتن-  از  قبل   -

فرهنگى و فكرى منطقه اطالعاتىفرهنگى و فكرى منطقه اطالعاتى را كسب كرده و با پوشش مناسب آن منطقه در را كسب كرده و با پوشش مناسب آن منطقه در كارگاه حاضر شويد. كارگاه حاضر شويد.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حي  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ن كارگاه:
- اگر فردى در كارگاه بود كه با موضع گيرى- اگر فردى در كارگاه بود كه با موضع گيرى قصد اختالل را داشت، نسبت به او موضع گيرى  قصد اختالل را داشت، نسبت به او موضع گيرى 
نكنيدنكنيد و از شركت كنندگان بپرسيد نظر آنها درباره اين سؤال و از شركت كنندگان بپرسيد نظر آنها درباره اين سؤال و يا بحث چيست. در واقع با اين  و يا بحث چيست. در واقع با اين 

كار تمركزكار تمركز روى بحث دو نفره برداشته مى شود. روى بحث دو نفره برداشته مى شود.
- به فرد مورد- به فرد مورد نظر مسئوليت داده و او را در برگزارى كارگاه دخيل نظر مسئوليت داده و او را در برگزارى كارگاه دخيل كنيد. در واقع روش هاى  كنيد. در واقع روش هاى 

مشاركتى بهتر مى تواند پاسخگومشاركتى بهتر مى تواند پاسخگو باشد. باشد.
- اگر نسبت به سطح مطالب ارائه شده ابهامى ايجاد- اگر نسبت به سطح مطالب ارائه شده ابهامى ايجاد شد و يا متوجه شديد كه مطالب  شد و يا متوجه شديد كه مطالب 
پايين تر ازپايين تر از سطح آنها است، مى توانيد از آنها به عنوان بخش سطح آنها است، مى توانيد از آنها به عنوان بخش يادآورى مطالب گذشته ياد كرده  يادآورى مطالب گذشته ياد كرده 
و با دادن يك فعاليتو با دادن يك فعاليت، فرصت اين را داشته باشيد كه مطالب سطح باالترى را، فرصت اين را داشته باشيد كه مطالب سطح باالترى را براى كارگاه  براى كارگاه 

آماده كنيد. در اينجا مى توانيد از مشاركتآماده كنيد. در اينجا مى توانيد از مشاركت خود افراد نيز استفاده كنيد. خود افراد نيز استفاده كنيد.
- براى برخى مطالب مى توانيد- براى برخى مطالب مى توانيد مرجع معتبر يا سايت معتبر معرفى كنيد تا افراد بدانند مرجع معتبر يا سايت معتبر معرفى كنيد تا افراد بدانند شما نه تنها  شما نه تنها 

به مطلب تسلط كامل داريد، بلكه اينبه مطلب تسلط كامل داريد، بلكه اين مطالب از يك مرجع معتبر بوده و پرداخته ذهن شما مطالب از يك مرجع معتبر بوده و پرداخته ذهن شما نيست. نيست.
- تكنيك هاى مورد استفاده در كارگاه را تغيير داده- تكنيك هاى مورد استفاده در كارگاه را تغيير داده و از تكنيك هايى استفاده كنيد كه  و از تكنيك هايى استفاده كنيد كه 

ابهامات ايجاد شدهابهامات ايجاد شده را برطرف كرده و به نوعى باتجربه بودن شما را را برطرف كرده و به نوعى باتجربه بودن شما را نشان دهد. نشان دهد.
- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
وجود  متوجه  كارگاه  برگزارى  حين  در  وجود «اگر  متوجه  كارگاه  برگزارى  حين  در  «اگر 
دارد  امكان  كه  جايى  تا  شديد،  اشخاصى  دارد چنين  امكان  كه  جايى  تا  شديد،  اشخاصى  چنين 
پيش زمينه  و  كرده  جلب  را  افراد  اين  پيش زمينه اعتماد  و  كرده  جلب  را  افراد  اين  اعتماد 
كنيد.  طرف  بر  را  خودتان  مورد  در  آنها  كنيد. فكرى  طرف  بر  را  خودتان  مورد  در  آنها  فكرى 
اين كار، گاهى با يك لبخند و گاهى با دادن يك اين كار، گاهى با يك لبخند و گاهى با دادن يك 
پذيرد.» انجام  مى تواند  فرد  به  مهم  پذيرد.»مسئوليت  انجام  مى تواند  فرد  به  مهم  مسئوليت 
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 بعد از ناهار بود و بعد از ناهار بود و كارگاه آغاز شده بود. موضوع كارگاه آلودگي هواي تهران بود كارگاه آغاز شده بود. موضوع كارگاه آلودگي هواي تهران بود. تسهيلگر در . تسهيلگر در 
مورد اين كه خودروها عالوه بر صنايع، يكيمورد اين كه خودروها عالوه بر صنايع، يكي از عوامل اصلي در آلودگي هواي تهران هستند صحبت  از عوامل اصلي در آلودگي هواي تهران هستند صحبت 
گوسفندهايي  و  گاو  نظرتون  «به  گوسفندهايي :  و  گاو  نظرتون  «به  گفت:  و  كرد  قطع  را  تسهيلگر  صحبت  جهانشاهي  آقاي  گفت كرد.  و  كرد  قطع  را  تسهيلگر  صحبت  جهانشاهي  آقاي  ميمي كرد. 
آخرين  در  آخرين   در  چون  مي گذارند؟  تأثير  تهران  هواي  آلودگي  روي  هم  چون كنند  مي گذارند؟  تأثير  تهران  هواي  آلودگي  روي  هم  مي كنند  چرا  تهران  اطراف  در  ميكه  چرا  تهران  اطراف  در  كه 
گزارش تغييرات اقليمي مي گويند كه نشخوار كردنگزارش تغييرات اقليمي مي گويند كه نشخوار كردن دام ها روي تغييرات اقليمي تأثير گذار است.»  دام ها روي تغييرات اقليمي تأثير گذار است.» 
تسهيلگر گفتتسهيلگر گفت ما در حال حاضر در مقياس محلي صحبت مي كنيم ما در حال حاضر در مقياس محلي صحبت مي كنيم و تغييرات اقليمي در مقياس  و تغييرات اقليمي در مقياس 

جهاني مطرح است. ولي آقايجهاني مطرح است. ولي آقاي جهانشاهي بر سؤال خود اصرار مى ورزيد. جهانشاهي بر سؤال خود اصرار مى ورزيد.

پرسيدن سؤال نامرتبطپرسيدن سؤال نامرتبط
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 در در اغلب كارگاه ها اغلب تسهيلگر با افرادى روبه رو مى اغلب كارگاه ها اغلب تسهيلگر با افرادى روبه رو مى شود كه به هر دليلى مى خواهند  شود كه به هر دليلى مى خواهند 
با  ارتباطى  كه  كنند  مطرح  با   ارتباطى  كه  كنند  مطرح  كارگاه  در  را  سؤاالتى  يا  و  كنند  خارج  خود  مسير  كارگاه  در  را  سؤاالتى  يا  و  كنند  خارج  خود  مسير  از  را  ازكارگاه  را  كارگاه 
كارگاه ندارد. اين افراد بهكارگاه ندارد. اين افراد به روش هاى مختلف سعى مى كنند نظم كارگاه را مختل روش هاى مختلف سعى مى كنند نظم كارگاه را مختل كنند. مثًال  كنند. مثًال 
با سؤال هاى نامربوط وقت كارگاه را بگيرندبا سؤال هاى نامربوط وقت كارگاه را بگيرند. اين حالت گاهى موقتى است و گاهى در طول . اين حالت گاهى موقتى است و گاهى در طول 
كارگاهكارگاه ادامه پيدا مى كند. البته شركت كنندگان ممكن است سؤاالت ادامه پيدا مى كند. البته شركت كنندگان ممكن است سؤاالت نامربوط را به طور عمدي  نامربوط را به طور عمدي 
يا غيرعمدى بپرسند و تسهيلگريا غيرعمدى بپرسند و تسهيلگر با توجه به تجربه بايد تشخيص دهد آيا اين سؤال با توجه به تجربه بايد تشخيص دهد آيا اين سؤال عمدي  عمدي 

است يا غيرعمدى.است يا غيرعمدى.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- اين افراد اغلب افرادي- اين افراد اغلب افرادي هستند كه دوست دارند زياد اظهارنظر كنند. هستند كه دوست دارند زياد اظهارنظر كنند.

- در بعضي مواقع- در بعضي مواقع سطح كارگاه براي بعضي از شركت كنندگان پايين بوده و سطح كارگاه براي بعضي از شركت كنندگان پايين بوده و آنها اطالعات  آنها اطالعات 
خوبي در مورد موضوع كارگاه داشته و مطالبخوبي در مورد موضوع كارگاه داشته و مطالب برايشان تازگي ندارد. برايشان تازگي ندارد.

- گاهى بعضي افراد دوست دارند سؤال كنند- گاهى بعضي افراد دوست دارند سؤال كنند و سؤال را خود پاسخ دهند. و سؤال را خود پاسخ دهند.
سؤال   مي كنند  فكر  و  است  غيرمتعارف  و  ناآشنا  افراد  سؤال  مي كنند  فكر  و  است  غيرمتعارف  و  ناآشنا  افراد  براى  مشاركتى  كارگاه  گاهى  براى-  مشاركتى  كارگاه  گاهى   -

پرسيدن يك نوع مشاركت است و به اين نحو ميپرسيدن يك نوع مشاركت است و به اين نحو مي خواهند موضوع كارگاه را تغيير دهند. خواهند موضوع كارگاه را تغيير دهند.
- افراد مى خواهند سطح- افراد مى خواهند سطح دانش و مهارت تسهيلگر در ارتباط با ديگر موضوعات را دانش و مهارت تسهيلگر در ارتباط با ديگر موضوعات را مورد  مورد 
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سنجش و ارزيابى قرار دهند.سنجش و ارزيابى قرار دهند.
ساير  ساير   يا  تسهيلگر  اوقات  گاهي  يا-  تسهيلگر  اوقات  گاهي   -
مطالب  كردن  مطرح  با  مطالب شركت كنندگان  كردن  مطرح  با  شركت كنندگان 
را  نامرتبط  پرسش هاي  را   نامرتبط  پرسش هاي  زمينه  زمينهحاشيه اي،  حاشيه اي، 

فراهم مي كنند.فراهم مي كنند.
- هنگامي كه مطالب- هنگامي كه مطالب كارگاه نامنسجم و  كارگاه نامنسجم و 

گنگ باشد، باعث مي شود شركت كنندگانگنگ باشد، باعث مي شود شركت كنندگان درست متوجه مطالب نشده و سؤاالت نامربوطى  درست متوجه مطالب نشده و سؤاالت نامربوطى 
را مطرح كنندرا مطرح كنند..

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- پيش از كارگاه به- پيش از كارگاه به نحو مقتضى به افراد در مورد فضاى مشاركتى و تعاملى نحو مقتضى به افراد در مورد فضاى مشاركتى و تعاملى كارگاه اطالع  كارگاه اطالع 
دهيد. ارسال نوشته هايى در زمينه كارگاه و ويژگىدهيد. ارسال نوشته هايى در زمينه كارگاه و ويژگى هاى آن كمك كننده است، اما تركيبى از  هاى آن كمك كننده است، اما تركيبى از 

نوشته ونوشته و تصاوير و در صورت امكان فيلم ها براى اين منظور تصاوير و در صورت امكان فيلم ها براى اين منظور مناسب ترند. مناسب ترند.
- اصول و قوانين را در ابتداي كارگاه براي- اصول و قوانين را در ابتداي كارگاه براي خارج نشدن افراد از موضوع تعيين كنيد. خارج نشدن افراد از موضوع تعيين كنيد.

- محدوده و دامنه- محدوده و دامنه كارگاه را مشخص كنيد. كارگاه را مشخص كنيد.
- پيش از كارگاه و در روند- پيش از كارگاه و در روند كارگاه اين نكته را ياد آور شويد كه تسهيلگر داناي كارگاه اين نكته را ياد آور شويد كه تسهيلگر داناي كل نيست  كل نيست 

و او نيز مانند شما توانايي پاسخ گوييو او نيز مانند شما توانايي پاسخ گويي به بعضي از سؤاالت را ندارد. به بعضي از سؤاالت را ندارد.
- با شناخت نسبت به- با شناخت نسبت به افرادي كه سؤال غير مرتبط مي پرسند، مي توانيد از افرادي كه سؤال غير مرتبط مي پرسند، مي توانيد از آن ها به عنوان  آن ها به عنوان 

دستيار در كارهاي اجرايي كمك بگيريددستيار در كارهاي اجرايي كمك بگيريد..
- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
كنند،  خارج  كنند،   خارج  خود  مسير  از  را  كارگاه  مى خواهند  كه  افرادي  براي  خود  مسير  از  را  كارگاه  مى خواهند  كه  افرادي  براي  سؤاالت  پاركينگ  سؤاالت-  پاركينگ   -

مى تواند يك  راه حل مؤثر باشد.مى تواند يك  راه حل مؤثر باشد.
- موضوعات- موضوعات يا سؤاالتى كه خارج از كارگاه مطرح مي شود را يا سؤاالتى كه خارج از كارگاه مطرح مي شود را مى توان به زمان هاى تنفس  مى توان به زمان هاى تنفس 

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
اطالق  موارد،  از  بسياري  در  من  نظر  اطالق «به  موارد،  از  بسياري  در  من  نظر  «به 
تسهيلگر  و  نيست  صحيح  «نامربوط»  تسهيلگر واژه  و  نيست  صحيح  «نامربوط»  واژه 
را  سؤال  اصلي  ارتباط  بيشتر،  كندوكاو  را با  سؤال  اصلي  ارتباط  بيشتر،  كندوكاو  با 
كند.» كشف  مي تواند  مطرح شده  سؤال  كند.»با  كشف  مي تواند  مطرح شده  سؤال  با 
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موكول كرد.موكول كرد.
- شما به- شما به عنوان تسهيلگر، اگر با فردي كه با پرسيدن سؤال غير عنوان تسهيلگر، اگر با فردي كه با پرسيدن سؤال غير مرتبط، مى خواهد كارگاه  مرتبط، مى خواهد كارگاه 
را از مسير خود خارج كندرا از مسير خود خارج كند، روبه رو شديد، بايد به طور ماهرانه اي موضوع را، روبه رو شديد، بايد به طور ماهرانه اي موضوع را به موضوع اصلي  به موضوع اصلي 

برگردانده و موضوع را مديريت كنيد.برگردانده و موضوع را مديريت كنيد.
- تسهيلگر- تسهيلگر باتجربه مى تواند با شوخ طبعى، به فردي كه كارگاه باتجربه مى تواند با شوخ طبعى، به فردي كه كارگاه را از مسير خود خارج  كند،  را از مسير خود خارج  كند، 

بخواهد كه روي موضوعبخواهد كه روي موضوع اصلي كارگاه تمركز داشته باشد. اصلي كارگاه تمركز داشته باشد.
- ساير موارد- ساير موارد
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عدم تناسب سطح مطالب باعدم تناسب سطح مطالب با سطح علمي شركت كنندگان سطح علمي شركت كنندگان
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
آماده  مطالب  سطح  كه  آماده  شود  مطالب  سطح  كه  مي شود  روبه رو  موضوع  اين  با  تسهيلگر  كارگاه ها  در  مي  روبه رو  موضوع  اين  با  تسهيلگر  كارگاه ها  در  گاهي  گاهي   
حالت   برعكس.  يا  و  است  شركت كنندگان  علمي  سطح  از  حالت  برعكس.  يا  و  است  شركت كنندگان  علمي  سطح  از  باالتر  خيلي  كارگاه  براي  باالترشده  خيلي  كارگاه  براي  شده 
سطح  با  را  ارائه شده  مطالب  سطح  سطح   با  را  ارائه شده  مطالب  سطح  مي تواند  باتجربه  تسهيلگر  مي آيد.  پيش  به ندرت  مي توانددوم  باتجربه  تسهيلگر  مي آيد.  پيش  به ندرت  دوم 

شركت كنندگان تغييرشركت كنندگان تغيير دهد. دهد.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- تسهيلگر اطالعات كاملي از سطح سواد، تحصيالت- تسهيلگر اطالعات كاملي از سطح سواد، تحصيالت و اطالعات مربوط به شركت كنندگان  و اطالعات مربوط به شركت كنندگان 

كارگاه را در اختياركارگاه را در اختيار ندارد. ندارد.
- ممكن است اطالعات مربوط به سطح سواد و تحصيالت- ممكن است اطالعات مربوط به سطح سواد و تحصيالت در اختيار تسهيلگر قرار گيرد،  در اختيار تسهيلگر قرار گيرد، 

ولي تسهيلگر سطح مطالب راولي تسهيلگر سطح مطالب را به درستى انتخاب نكرده باشد. به درستى انتخاب نكرده باشد.
- تسهيلگر تسلط كامل به موضوع- تسهيلگر تسلط كامل به موضوع ندارد و موجب مى شود كه نتواند مطالب را به ندارد و موجب مى شود كه نتواند مطالب را به درستى  درستى 

در اختيار مخاطبان قرار دهد.در اختيار مخاطبان قرار دهد.

براى پيشگيرى از بروزبراى پيشگيرى از بروز اين موقعيت: اين موقعيت:
در  حتي  و  شغل  تحصيالت،  سن،  مانند  در   حتي  و  شغل  تحصيالت،  سن،  مانند  مشخصاتي  با  همراه  شركت كنندگان  اسامي  مشخصاتي-  با  همراه  شركت كنندگان  اسامي   -

مواردي رزومه حرفهمواردي رزومه حرفه اي آنها پيش از شروع كارگاه در دسترس تسهيلگر و اي آنها پيش از شروع كارگاه در دسترس تسهيلگر و آموزشگر باشد. آموزشگر باشد.
و  طراحى  كارگاه  موضوع  مورد  در  و   طراحى  كارگاه  موضوع  مورد  در  شركت كنندگان  براي  سؤاالتي  كارگاه  شروع  از  قبل  شركت كنندگان-  براي  سؤاالتي  كارگاه  شروع  از  قبل   -

 هماهنگ شد تا به عنوان تسهيلگر هماهنگ شد تا به عنوان تسهيلگر، كارگاه «مذاكره و جنسيت» را براي گروهي از شهروندان يكى، كارگاه «مذاكره و جنسيت» را براي گروهي از شهروندان يكى  
از محالت تهران برگزار كنم. بر اساس برنامه پيشاز محالت تهران برگزار كنم. بر اساس برنامه پيش بينى شده، در ابتداى كارگاه، شهروندان با موضوع  بينى شده، در ابتداى كارگاه، شهروندان با موضوع 
مذاكره آشنامذاكره آشنا مى شدند و سپس مسئله جنسيت در مذاكره مطرح مى مى شدند و سپس مسئله جنسيت در مذاكره مطرح مى شد. پس از گذشت بيست دقيقه  شد. پس از گذشت بيست دقيقه 
از ارائه محتواى آموزشىاز ارائه محتواى آموزشى در نظر گرفته شده، احساس كردم مخاطبان با اين واژه در نظر گرفته شده، احساس كردم مخاطبان با اين واژه ها بيگانه اند و ابتدا  ها بيگانه اند و ابتدا 

بايد مطالب ساده تري دربايد مطالب ساده تري در مورد اين موضوع براي آنها تشريح شود. مورد اين موضوع براي آنها تشريح شود.
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از طريق ايميل براىاز طريق ايميل براى آنها ارسال شود. با اين  آنها ارسال شود. با اين 
روش مي توان سطح دانشروش مي توان سطح دانش شركت كنندگان را  شركت كنندگان را 

پيش از شروع كارگاه تخمين زد.پيش از شروع كارگاه تخمين زد.
تدريجى  ارزشيابى  مى تواند  تدريجى   ارزشيابى  مى تواند  تسهيلگر  تسهيلگر-   -
زمانى  بازه هاى  زمانى   بازه هاى  در  و  داشته  كارگاه  حين  دردر  و  داشته  كارگاه  حين  در 
مختلف با تكنيك هاى متنوع، شركت كنندگانمختلف با تكنيك هاى متنوع، شركت كنندگان  
بين  كرد  احساس  جا  هر  و  كند  ارزيابى  بين را  كرد  احساس  جا  هر  و  كند  ارزيابى  را 

نوع  تا  باشد  داشته  را  نوع   تا  باشد  داشته  را  انعطاف  اين  است،  فاصله  شركت كنندگان  سطح  و  شده  ارائه  انعطاف  اين  است،  فاصله  شركت كنندگان  سطح  و  شده  ارائه  مطالبمطالب 
آموزش را متناسب با سطحآموزش را متناسب با سطح شركت كنندگان تغيير دهد. شركت كنندگان تغيير دهد.

- تسهيلگر مي تواند مطالب ارائه شده- تسهيلگر مي تواند مطالب ارائه شده در هر كارگاه را سطح بندي كند. در هر كارگاه را سطح بندي كند.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقو  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ع اين وضعيت در حين كارگاه:
- اگر مطالب را از قبل- اگر مطالب را از قبل سطح بندي كرده باشيد و پس از ارائه متوجه شديد سطح بندي كرده باشيد و پس از ارائه متوجه شديد كه مطالب  كه مطالب 
ارائه شده با سطح شركت كنندگان همخواني نداردارائه شده با سطح شركت كنندگان همخواني ندارد، مى توانيد سطح و مدل ارائه محتوا را تغيير ، مى توانيد سطح و مدل ارائه محتوا را تغيير 

دهيددهيد..
باتجربه  تسهيلگر  باتجربه ،  تسهيلگر  تسهيلگر،  توسط  ارائه شده  مطالب  نكردن  سطح بندي  صورت  در  تسهيلگر-  توسط  ارائه شده  مطالب  نكردن  سطح بندي  صورت  در   -
مي تواند مطالب ارائه شده را تغيير دادهمي تواند مطالب ارائه شده را تغيير داده و بعضي از مطالب را حذف، اضافه يا در اولويت و بعضي از مطالب را حذف، اضافه يا در اولويت ارائه  ارائه 

آن، تغيير ايجاد كند.آن، تغيير ايجاد كند.
- مطالب تكميلي اى كه از- مطالب تكميلي اى كه از قبل آماده كرده ايد، مي تواند براي تغيير سطح ارائه قبل آماده كرده ايد، مي تواند براي تغيير سطح ارائه مطالب  مطالب 

كارگاه مؤثر باشد.كارگاه مؤثر باشد.
- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
هم  تسهيلگر،  عنوان  به  ما  من،  نگاه  هم «از  تسهيلگر،  عنوان  به  ما  من،  نگاه  «از 
كارگاه،  شركت كنندگان  به  هم  و  خود  كارگاه، به  شركت كنندگان  به  هم  و  خود  به 
ما  كار  كه  كنيم  يادآورى  را  مطلب  اين  ما بايد  كار  كه  كنيم  يادآورى  را  مطلب  اين  بايد 
كارگاه ها  و  آموزشگرى  نه  است،  كارگاه ها تسهيلگرى  و  آموزشگرى  نه  است،  تسهيلگرى 
ببريم.» پيش  پذير  بودن،  مشاركت   سمت  به  ببريم.»را  پيش  پذير  بودن،  مشاركت   سمت  به  را 
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بروز حادثه غير مترقبهبروز حادثه غير مترقبه براى تسهيلگر براى تسهيلگر
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 گاهي در كارگاه ها براي تسهيلگر حادثه گاهي در كارگاه ها براي تسهيلگر حادثه غير مترقبه اى مثل شنيدن خبر بيماري يكي از  غير مترقبه اى مثل شنيدن خبر بيماري يكي از 

نزديكاننزديكان اتفاق مي افتد. در اين موقعيت تسهيلگر بايد اتفاق پيش اتفاق مي افتد. در اين موقعيت تسهيلگر بايد اتفاق پيش آمده را مديريت كند. آمده را مديريت كند.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- گاهي ممكن است تسهيلگر- گاهي ممكن است تسهيلگر به علت خستگي زياد دچار بيماري و سرماخوردگي شود. به علت خستگي زياد دچار بيماري و سرماخوردگي شود.

- گاهي- گاهي ممكن است تسهيلگر با توجه به مسائل پيراموني زندگي شخصي ممكن است تسهيلگر با توجه به مسائل پيراموني زندگي شخصي خود دچار  خود دچار 
استرس شود.استرس شود.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- براي جلوگيري از مبتال شدن به بيماري هايي نظير سرماخوردگي- براي جلوگيري از مبتال شدن به بيماري هايي نظير سرماخوردگي، بهتر است تسهيلگر ، بهتر است تسهيلگر 
نسبت به اقدامات پيشگيرانه، مثل واكسيناسيون درنسبت به اقدامات پيشگيرانه، مثل واكسيناسيون در برابر آنفوالنزا يا مصرف ويتامين هاى الزم  برابر آنفوالنزا يا مصرف ويتامين هاى الزم 

اقدام كند.اقدام كند.
- براي- براي جلوگيري از استرس و اضطراب، مي توان راه هاي كنترل جلوگيري از استرس و اضطراب، مي توان راه هاي كنترل و مديريت آن را فراگرفت. و مديريت آن را فراگرفت.

- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعي  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت در حين كارگاه:
- مى توانيد از راهكارهاي كاهش استرس نظير- مى توانيد از راهكارهاي كاهش استرس نظير تن آسايي و آراميدگي بهره ببريد. تن آسايي و آراميدگي بهره ببريد.

- مى توانيد از تمرين- مى توانيد از تمرين هاي تاب آوري در اين موقعيت ها استفاده كنيد. هاي تاب آوري در اين موقعيت ها استفاده كنيد.
- تماس- تماس با يك دوست و يا مشاور مى تواند مفيد باشد با يك دوست و يا مشاور مى تواند مفيد باشد..

شروع   از  قبل  ساعت  يك  كند.  برگزار  را  كارگاه  صبح  شروع  از  قبل  ساعت  يك  كند.  برگزار  را  كارگاه  صبح  نيم  و  هشت  ساعت  است  قرار  تسهيلگر  نيم  و  هشت  ساعت  است  قرار  تسهيلگر   
كارگاه، زنگ تلفن به صدا درمى آيد و خبر بسترىكارگاه، زنگ تلفن به صدا درمى آيد و خبر بسترى شدن مادر به علت عارضه شديد قلبى را دريافت  شدن مادر به علت عارضه شديد قلبى را دريافت 

مىمى كند. كند.
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- بهتر است حادثه غيرمترقبه اى كه پيش - بهتر است حادثه غيرمترقبه اى كه پيش 
آمده است راآمده است را براي دورى از كاهش انرژي، در  براي دورى از كاهش انرژي، در 

كارگاه مطرح نكنيد.كارگاه مطرح نكنيد.
كه  بخواهيد  خود  دوستان  از  يكي  كه   بخواهيد  خود  دوستان  از  يكي  از  از-   -

به جاي خودتان كارگاهبه جاي خودتان كارگاه را برگزار كند. را برگزار كند.
- اگر احساس كرديد كه نمي توانيد كارگاه- اگر احساس كرديد كه نمي توانيد كارگاه را برگزار كنيد، از مجري درخواست كنيد كه  را برگزار كنيد، از مجري درخواست كنيد كه 

كارگاه راكارگاه را تعطيل كند. تعطيل كند.
- ساير موارد- ساير موارد

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
«به نظر من تسهيلگر بهتر است خودش از بروز «به نظر من تسهيلگر بهتر است خودش از بروز 
باشد.» نداشته  ابايي  عواطف  و  احساسات  باشد.»دادن  نداشته  ابايي  عواطف  و  احساسات  دادن 
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در  شركت  به  را  محل  معتمدين  كه  كرديم  در   شركت  به  را  محل  معتمدين  كه  كرديم  زيادى  تالش  محله،  مسجد  در  كارگاه  برگزارى  براى  زيادى  تالش  محله،  مسجد  در  كارگاه  برگزارى  براى   
داده  دست  از  آنها  به  را  خود  داده   دست  از  آنها  به  را  خود  اعتماد  قبلى،  كارگاه هاى  سابقه  به  توجه  با  چون  كنيم.  اعتماد  قبلى،  كارگاه هاى  سابقه  به  توجه  با  چون  كنيم.  راضى  راضىكارگاه  كارگاه 
شناسايى  مرحله  به  داشتند،  شناسايى   مرحله  به  داشتند،  معتمدين  از  يك  هر  كه  صحبت هايى  و  موضوع  طرح  معتمدين  از  يك  هر  كه  صحبت هايى  و  موضوع  طرح  از  پس  ازبودند.  پس  بودند. 
راه حل ها رسيديم. يكى ازراه حل ها رسيديم. يكى از حاضران، از ابتداى جلسه ساكت و در رأس مجلس نشسته حاضران، از ابتداى جلسه ساكت و در رأس مجلس نشسته بود و با وجود  بود و با وجود 
احترامى كه همه برايش قائل بودند، تااحترامى كه همه برايش قائل بودند، تا اواسط برنامه حرفى نزد. مى دانستيم فردى تأثيرگذار در بهبود اواسط برنامه حرفى نزد. مى دانستيم فردى تأثيرگذار در بهبود  
وضعيت محله بوده، ولى به نظر مى رسيد كه اينوضعيت محله بوده، ولى به نظر مى رسيد كه اين بار تمايل زيادى براى همراهى ندارد. بااين حال از  بار تمايل زيادى براى همراهى ندارد. بااين حال از 
ابتداىابتداى جلسه با دقت و هوشيارى تمام آنچه رخ مى داد جلسه با دقت و هوشيارى تمام آنچه رخ مى داد را دنبال مى كرد. بنابراين، نظراتش براى ما  را دنبال مى كرد. بنابراين، نظراتش براى ما 
تبديل بهتبديل به يك معما شده بود. نگاهش بر ديگر شركت كنندگان سنگينى يك معما شده بود. نگاهش بر ديگر شركت كنندگان سنگينى مى كرد و مشاركت نكردن  مى كرد و مشاركت نكردن 
او در بحث به نوعىاو در بحث به نوعى زير سؤال بردن آنچه جارى بود را تداعى مى كرد زير سؤال بردن آنچه جارى بود را تداعى مى كرد. چند بار تالش كردم با سؤاالتى . چند بار تالش كردم با سؤاالتى 
مستقيم، او را درگيرمستقيم، او را درگير مسائل كنم، ولى با پاسخ هاى كوتاه مواجه مى شدم مسائل كنم، ولى با پاسخ هاى كوتاه مواجه مى شدم. وقتى به مرحله شناسايى . وقتى به مرحله شناسايى 
راه حل ها رسيديم، واكنش شديدراه حل ها رسيديم، واكنش شديد وى همه را غافلگير كرد! وى از جا برخاست و وى همه را غافلگير كرد! وى از جا برخاست و با عصبانيت گفت:  با عصبانيت گفت: 
«ما رو مسخره كرديد؟ ما فكر كرديم«ما رو مسخره كرديد؟ ما فكر كرديم شما آمده ايد كه كارى برايمان انجام دهيد نه اينكه شما آمده ايد كه كارى برايمان انجام دهيد نه اينكه ما را با اين  ما را با اين 

بازى ها مشغول كنيد...!» غوغايى دربازى ها مشغول كنيد...!» غوغايى در جمع برخاست. جمع برخاست.

حضور افرادى كه به فرآيند كارگاه هاى مشاركتىحضور افرادى كه به فرآيند كارگاه هاى مشاركتى اعتقادى ندارند اعتقادى ندارند
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 در برخى از جلسات مقدماتى كه در برخى از جلسات مقدماتى كه براى برگزارى كارگاه ها، يا براى طرح و حل وضعيت براى برگزارى كارگاه ها، يا براى طرح و حل وضعيت پيچيده  پيچيده 
و يا بحرانى برگزار مى شوند و يا وقتىو يا بحرانى برگزار مى شوند و يا وقتى شركت كنندگان، تجربه كارگاه هاى اين چنينى را نداشته و شركت كنندگان، تجربه كارگاه هاى اين چنينى را نداشته و يا  يا 
تجربه ناموفق را همراه دارند (به ويژه در موقعيتتجربه ناموفق را همراه دارند (به ويژه در موقعيت هايى كه انتظار حل مسائل را به صورت عاجل  هايى كه انتظار حل مسائل را به صورت عاجل 
دارنددارند و نسبت به برگزاركنندگان كم اعتمادند)، اغلب كسانى پيدا مى و نسبت به برگزاركنندگان كم اعتمادند)، اغلب كسانى پيدا مى شوند كه به فرآيند كارگاه و  شوند كه به فرآيند كارگاه و 
روش هاى مشاركتى كهروش هاى مشاركتى كه به كار گرفته شده است به ديده شك مى نگرند به كار گرفته شده است به ديده شك مى نگرند. اين افراد اغلب تمايلى براى . اين افراد اغلب تمايلى براى 
همراهى با كارگاه و مشاركتهمراهى با كارگاه و مشاركت در فعاليت ها ندارند و ممكن است حتى كارگاه را در فعاليت ها ندارند و ممكن است حتى كارگاه را زير سؤال ببرند و يا  زير سؤال ببرند و يا 
تالش كنند با مداخله، شكلتالش كنند با مداخله، شكل كارگاه را عوض كرده و در صورت عدم كاميابى، كارگاه كارگاه را عوض كرده و در صورت عدم كاميابى، كارگاه را ترك كنند. را ترك كنند.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- افراد، فرآيند مشاركتى را تاكنون- افراد، فرآيند مشاركتى را تاكنون تجربه نكرده اند و برايشان غريب و نامتعارف است. تجربه نكرده اند و برايشان غريب و نامتعارف است.
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- افراد،- افراد، پيش زمينه ذهنى خوبى نسبت به كارگاه مشاركتى ندارند، زيرا پيش زمينه ذهنى خوبى نسبت به كارگاه مشاركتى ندارند، زيرا تجربيات پيشين به  تجربيات پيشين به 
صورت ناقص و نمايشى بوده است.صورت ناقص و نمايشى بوده است.

- افراد،- افراد، به برگزاركنندگان كارگاه بى اعتمادند. به برگزاركنندگان كارگاه بى اعتمادند.
- افراد، فقط خود را دانا- افراد، فقط خود را دانا، مسلط به موضوع و صاحب نظر مى دانند و به، مسلط به موضوع و صاحب نظر مى دانند و به كار مشاركتى با  كار مشاركتى با 

سايرين اعتقادى ندارند.سايرين اعتقادى ندارند.
- افرادى كه سن، تحصيالت- افرادى كه سن، تحصيالت يا تجربه بيشترى دارند، با توجه به سابقه و شأن يا تجربه بيشترى دارند، با توجه به سابقه و شأن خود در  خود در 

ميان جمع، تكنيك ها را نوعى بازى وميان جمع، تكنيك ها را نوعى بازى و نامتناسب با منزلت خود تلقى مى كنند. نامتناسب با منزلت خود تلقى مى كنند.
- پيشبرد كار به- پيشبرد كار به صورت مشاركتى، منافع شخصى آنها را به خطر مى اندازد صورت مشاركتى، منافع شخصى آنها را به خطر مى اندازد..

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- پيش از برگزارى كارگاه- پيش از برگزارى كارگاه تالش كنيد افراد صاحب نفوذ يا كسانى كه بيم آن تالش كنيد افراد صاحب نفوذ يا كسانى كه بيم آن مى رود كه با ديدگاه  مى رود كه با ديدگاه 
منفى به جلسه بيايند رامنفى به جلسه بيايند را شناسايى كنيد و با آنها، يا به طور انفرادى و شناسايى كنيد و با آنها، يا به طور انفرادى و يا به صورت جمعى، جلساتى  يا به صورت جمعى، جلساتى 
داشته باشيد تا فرآيند كارگاهداشته باشيد تا فرآيند كارگاه، تجربيات موفق و ناموفق مشابه را شرح داده تا اعتماد، تجربيات موفق و ناموفق مشابه را شرح داده تا اعتماد آنها را جلب كنيد. آنها را جلب كنيد.

- به مشكالت و داليل عدم موفقيت- به مشكالت و داليل عدم موفقيت تجربيات پيشين واقف شويد. تجربيات پيشين واقف شويد.
- برگزاركنندگان بايد مسئله محورى كارگاه را- برگزاركنندگان بايد مسئله محورى كارگاه را از زواياى گوناگون بشناسند كه اين تسلط  از زواياى گوناگون بشناسند كه اين تسلط 

ناخودآگاه، باعث مىناخودآگاه، باعث مى شود در فرآيند تسهيلگرى، ناآگاه به مسائل ظاهر نشوند. شود در فرآيند تسهيلگرى، ناآگاه به مسائل ظاهر نشوند.
- پيش- پيش از كارگاه، افرادى كه منافع آنها با فرآيند مشاركتى در از كارگاه، افرادى كه منافع آنها با فرآيند مشاركتى در تعارض هست را شناسايى  تعارض هست را شناسايى 

و راهكارهايى براى جلب رضايت ايشانو راهكارهايى براى جلب رضايت ايشان پيش بينى كنيد. پيش بينى كنيد.
صاحب  شركت كنندگان،  ميان  و  دارند  صاحب   شركت كنندگان،  ميان  و  دارند  بيشترى  تجربه  يا  تحصيالت  سن،  كه  افرادى  بيشترى-  تجربه  يا  تحصيالت  سن،  كه  افرادى   -
منزلت هستند، شناسايى ومنزلت هستند، شناسايى و براى آنها در كارگاه، نقش و يا مسئوليت مشخصى در براى آنها در كارگاه، نقش و يا مسئوليت مشخصى در نظر بگيريد. نظر بگيريد.

ويژگى هاى  با  متناسب  كه  كنيد  ويژگى هاى   با  متناسب  كه  كنيد  استفاده  تكنيك هايى  از  نخست،  كارگاه هاى  در  استفاده-  تكنيك هايى  از  نخست،  كارگاه هاى  در   -
شركت كنندگان، بخصوص افرادشركت كنندگان، بخصوص افراد مسن تر باشد. مسن تر باشد.

- در كارگاه، از حضور ساير افراد باسابقه- در كارگاه، از حضور ساير افراد باسابقه، بامنزلت و مورد اعتماد شركت كنندگان كه با ، بامنزلت و مورد اعتماد شركت كنندگان كه با 
فرآيند مشاركتىفرآيند مشاركتى هم سويى بيشترى دارند، استفاده كنيد. هم سويى بيشترى دارند، استفاده كنيد.

    - ساير موارد- ساير موارد
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حضور افرادى كه به فرآيند كارگاه هاى مشاركتى اعتقادى ندارند|75

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
«مشاركت طيفى است كه بسته به موقعيت هاى «مشاركت طيفى است كه بسته به موقعيت هاى 
بنابراين  مى كنند.  تجربه  را  آن  افراد  بنابراين پيش رو،  مى كنند.  تجربه  را  آن  افراد  پيش رو، 
تسهيلگرى، منش ايجاد موقعيت هايى است كه تسهيلگرى، منش ايجاد موقعيت هايى است كه 
افراد بتوانند تجربه موفقى از مشاركت به دست افراد بتوانند تجربه موفقى از مشاركت به دست 
آورند و اين خود زمينه ساز پيشرفت طيف، به سوى آورند و اين خود زمينه ساز پيشرفت طيف، به سوى 
اعتقاد هر چه بيشتر به معجزه مشاركت است.»اعتقاد هر چه بيشتر به معجزه مشاركت است.»

در صورت وقوع ايدر صورت وقوع اين وضعيت ن وضعيت 
در حين كارگاه:در حين كارگاه:

از   يكى  كرديد  فكر  كه  صورتى  در  از-  يكى  كرديد  فكر  كه  صورتى  در   -
شركت كنندگان در چنين موقعيتى قرار دارد، شركت كنندگان در چنين موقعيتى قرار دارد، 
بايد تالش كنيدبايد تالش كنيد كه با طرح پرسش هايى، او  كه با طرح پرسش هايى، او 
را درگير ماجرا كنيدرا درگير ماجرا كنيد و با طرح مسائلى كه  و با طرح مسائلى كه 
گمان مى كنيد براى اوگمان مى كنيد براى او مهم است، مقاومت و  مهم است، مقاومت و 

سكوت وى را بشكنيد.سكوت وى را بشكنيد.
طريق  از  تا  طريق   از  تا  كنيد  مأمور  را  دارد  عمومى  پذيرش  كه  همگرا،  شركت كنندگان  كنيد  مأمور  را  دارد  عمومى  پذيرش  كه  همگرا،  شركت كنندگان  از  يكى  از-  يكى   -

گفتگو، مشاركت او را جلب كند تاگفتگو، مشاركت او را جلب كند تا موضوع بغرنج تر نشود. موضوع بغرنج تر نشود.
- در حين فعاليت هايى كه در- در حين فعاليت هايى كه در كارگاه تعريف مى شود، اگر فرد مذكور از همراهى با كارگاه تعريف مى شود، اگر فرد مذكور از همراهى با ساير  ساير 
شركت كنندگان خوددارى كرد، موقعيت هايى را به وجودشركت كنندگان خوددارى كرد، موقعيت هايى را به وجود آوريد كه او بتواند نقش سازمان دهنده  آوريد كه او بتواند نقش سازمان دهنده 

و دريافت كنندهو دريافت كننده نظرات را ايفا كند تا اعتبار وى حفظ شود. نظرات را ايفا كند تا اعتبار وى حفظ شود.
- در- در صورت ابراز عدم رضايت و زير سؤال بردن كارگاه از صورت ابراز عدم رضايت و زير سؤال بردن كارگاه از جانب وى، تالش كنيد از ساير  جانب وى، تالش كنيد از ساير 
افراد همسو نيز نظرخواهىافراد همسو نيز نظرخواهى كنيد و با دريافت نظر ديگران درباره شك هاى وى كنيد و با دريافت نظر ديگران درباره شك هاى وى، گفتگويى ايجاد ، گفتگويى ايجاد 

و جهت جلسه را تغيير دهيد.و جهت جلسه را تغيير دهيد.
- در فرآيند- در فرآيند كارگاه، بدون ايجاد موقعيتى متمايز، سعى كنيد به نقش و كارگاه، بدون ايجاد موقعيتى متمايز، سعى كنيد به نقش و جايگاه و تأثيرگذارى  جايگاه و تأثيرگذارى 

وى اشاره و ضرورت و اهميت همراهىوى اشاره و ضرورت و اهميت همراهى او با فرآيند جارى را خاطرنشان كنيد. او با فرآيند جارى را خاطرنشان كنيد.
- در روند گفتگوها- در روند گفتگوها، مالحظات زبان شناختى را براى حفظ منزلت وى به كار، مالحظات زبان شناختى را براى حفظ منزلت وى به كار ببريد. ببريد.

- در فرآيند كارگاه تالش كنيد دوقطبى شدن كارگاه، برنده- در فرآيند كارگاه تالش كنيد دوقطبى شدن كارگاه، برنده و بازنده شدن يك گروه را به  و بازنده شدن يك گروه را به 
حداقل رسانده وحداقل رسانده و از تكنيك هايى كه به رقابت منجر نمى شوند بهره از تكنيك هايى كه به رقابت منجر نمى شوند بهره ببريد. ببريد.

- گروه بندى ها را به شيوه اى انجام دهيد- گروه بندى ها را به شيوه اى انجام دهيد كه فرد مورد نظر در گروهى قرار گيرد تا بتواند كه فرد مورد نظر در گروهى قرار گيرد تا بتواند  
نظرات خود را با يارگيرى مطرح و به معرض قضاوتنظرات خود را با يارگيرى مطرح و به معرض قضاوت جمع بگذارد. جمع بگذارد.

مفيد  خروجى هاى  و  مشابه  كارگاه هاى  مفيد   خروجى هاى  و  مشابه  كارگاه هاى  پرثمر  نتايج  با  را  شركت كنندگان  كنيد  تالش  پرثمر-  نتايج  با  را  شركت كنندگان  كنيد  تالش   -
كارهاى مشاركتى آشناكارهاى مشاركتى آشنا كنيد و در طول كارگاه، آگاهانه فرآيندها را زير نظر كنيد و در طول كارگاه، آگاهانه فرآيندها را زير نظر داشته و در صورت  داشته و در صورت 

دستيابى به نتايج اميدبخش، با روشدستيابى به نتايج اميدبخش، با روش هاى خالقانه، آنها را به حاضران خاطرنشان كنيد. هاى خالقانه، آنها را به حاضران خاطرنشان كنيد.
- ساير موارد- ساير موارد
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76|موقعيت دشوار در كارگاه هاى آموزشى مشاركتى

خراب شدنخراب شدن يا هدر رفتن بازى يا هدر رفتن بازى
  

توصيف موقعيت
 بازى هاى گروهى يكى از مهم ترين بخش هاى كارگاه هاى مشاركتى است كه با اهداف 
گوناگونى براىگوناگونى براى انجام آنها برنامه ريزى مى شود. بازى ها مى توانند انجام آنها برنامه ريزى مى شود. بازى ها مى توانند عالوه بر دنبال كردن اهداف  عالوه بر دنبال كردن اهداف 
كارگاه، به گرم شدن جوكارگاه، به گرم شدن جو كارگاه، آشنا شدن افراد با يكديگر و تمرين فعاليت جمعى كارگاه، آشنا شدن افراد با يكديگر و تمرين فعاليت جمعى، جلب ، جلب 
توجه افراد بر اهداف مشترك از طريق تجربه فعاليتىتوجه افراد بر اهداف مشترك از طريق تجربه فعاليتى گروهى و سرگرم كننده و رفع خستگى  گروهى و سرگرم كننده و رفع خستگى 
شركت كنندگان كمكشركت كنندگان كمك كنند. با اين  حال با توجه به ويژگى هاى هر بازى كنند. با اين  حال با توجه به ويژگى هاى هر بازى، دريافت نتيجه دلخواه ، دريافت نتيجه دلخواه 
از آن، مستلزم اجراى صحيح آن استاز آن، مستلزم اجراى صحيح آن است. در برخى كارگاه ها، ممكن است به داليل متعدد، بازى. در برخى كارگاه ها، ممكن است به داليل متعدد، بازى  
يا فعاليت گروهى كه از قبل براى هر بخش كارگاهيا فعاليت گروهى كه از قبل براى هر بخش كارگاه پيش بينى شده است، به درستى اجرا  پيش بينى شده است، به درستى اجرا 
نشود. اين موضوعنشود. اين موضوع عالوه بر اينكه مانع دستيابى به نتايج مورد انتظار از عالوه بر اينكه مانع دستيابى به نتايج مورد انتظار از بازى مى شود، ممكن  بازى مى شود، ممكن 
به  به   شركت كنندگان  اعتماد  رفتن  دست  از  يا  كارگاه  در  آشفتگى  شركت كنندگان  اعتماد  رفتن  دست  از  يا  كارگاه  در  آشفتگى  و  بى نظمى  ايجاد  به  واست  بى نظمى  ايجاد  به  است 

تسلط تسهيلگر منجر شود.تسلط تسهيلگر منجر شود.

آن  انجام  آن   انجام  منتظر  كارگاه  شروع  از  كه  عالقه ام  مورد  قسمت هاى  منتظر  كارگاه  شروع  از  كه  عالقه ام  مورد  قسمت هاى  از  يكى  آموزشى،  كارگاه هاى  در  از  يكى  آموزشى،  كارگاه هاى  در   
هستم، بخش بازى هاى كارگاه است. تسهيلگر كارگاهىهستم، بخش بازى هاى كارگاه است. تسهيلگر كارگاهى كه در آن حاضر بودم، بازى هاى مشاركتى  كه در آن حاضر بودم، بازى هاى مشاركتى 
بسيار مؤثرىبسيار مؤثرى را طراحى كرده بود و در هر بخش كه آن را طراحى كرده بود و در هر بخش كه آن را اجرا مى كرد، كلى شور و نشاط براى كارگاه را اجرا مى كرد، كلى شور و نشاط براى كارگاه  
به همراه داشت و همين بازى ها باعث شد، منبه همراه داشت و همين بازى ها باعث شد، من كه فردى اجتماعى نيستم، در فرآيند آموزش، به يكى  كه فردى اجتماعى نيستم، در فرآيند آموزش، به يكى 

ازاز فعال ترين افراد جمع تبديل شوم. ولى تجربه اين كارگاه فعال ترين افراد جمع تبديل شوم. ولى تجربه اين كارگاه من را كمى نااميد كرد... من را كمى نااميد كرد...
 كارگاه پرجمعيت و فعالى بود كارگاه پرجمعيت و فعالى بود و نوبت به بازى انتهايى رسيده بود و همه منتظر و نوبت به بازى انتهايى رسيده بود و همه منتظر بوديم كه با يك  بوديم كه با يك 
بازى فعال و پرانرژى، از دوستانبازى فعال و پرانرژى، از دوستان خداحافظى كنيم. اما بازى اى كه تسهيلگر براى اين كارگاه خداحافظى كنيم. اما بازى اى كه تسهيلگر براى اين كارگاه در نظر  در نظر 
به  بازى  شركت كنندگان،  و  تسهيلگر  تالش  وجود  با  و  به   بازى  شركت كنندگان،  و  تسهيلگر  تالش  وجود  با  و  بود  گيج كننده  و  سخت  خيلى  بود،  بودگرفته  گيج كننده  و  سخت  خيلى  بود،  گرفته 
درستىدرستى انجام نشد. نتيجه اينكه هر گوشه كارگاه را كه سر انجام نشد. نتيجه اينكه هر گوشه كارگاه را كه سر مى زدى، هر كسى ساز خودش را مى زد يا مى زدى، هر كسى ساز خودش را مى زد يا  

با تعجب به سايرين نگاه مى كرد. همه بيش ازبا تعجب به سايرين نگاه مى كرد. همه بيش از پيش خسته و كالفه شده بودند. پيش خسته و كالفه شده بودند.
 مشاهدات تسهيلگر باعث شد مشاهدات تسهيلگر باعث شد كه پيشنهاد دهد بازى را خاتمه داده و براى  كه پيشنهاد دهد بازى را خاتمه داده و براى جمع فرآيند بازى و جمع فرآيند بازى و 
نتايجى كه از آن انتظار مىنتايجى كه از آن انتظار مى رفت را توضيح داد و كارگاه را پايان داد. آيا رفت را توضيح داد و كارگاه را پايان داد. آيا واقعاً مى توان با جمع بندى و  واقعاً مى توان با جمع بندى و 

سخنرانى به همانسخنرانى به همان نتايج رسيد؟! نتايج رسيد؟!
و  هيجان انگيز  و  خالق  بازى هاى  و   هيجان انگيز  و  خالق  بازى هاى  بعدى  كارگاه  اميدوارم  نگذشت...  خوش  هيچ  اينكه  خالصه  بعدى  كارگاه  اميدوارم  نگذشت...  خوش  هيچ  اينكه  خالصه   

جديدترى داشته باشدجديدترى داشته باشد..
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 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- تسهيلگر تسلط كافى- تسهيلگر تسلط كافى بر بازى و دستورالعمل آن ندارد و به اندازه كافى بر بازى و دستورالعمل آن ندارد و به اندازه كافى جزئيات آن را  جزئيات آن را 

نيازموده است.نيازموده است.
- تسهيلگر به داليل گوناگون تمركز- تسهيلگر به داليل گوناگون تمركز خود را از دست داده است، به همين دليل نتوانسته خود را از دست داده است، به همين دليل نتوانسته  

بازى را به خوبى توضيح دهد.بازى را به خوبى توضيح دهد.
- يك يا تعدادى از- يك يا تعدادى از شركت كنندگان، تجربه انجام بازى را در كارگاه هاى قبل شركت كنندگان، تجربه انجام بازى را در كارگاه هاى قبل داشته اند و  داشته اند و 
تمايلى به انجام دوباره آن ندارند، ياتمايلى به انجام دوباره آن ندارند، يا همان بازى را به شكل ديگرى تجربه كرده اند و همان بازى را به شكل ديگرى تجربه كرده اند و تمايل  تمايل 

دارند بازى را به همان شكل اجرا كنند.دارند بازى را به همان شكل اجرا كنند.
دليل،  همين  به  و  دليل، )  همين  به  و  نداريم)  وقت  كنيد  (عجله  است  نشده  انتخاب  درست  بازى  انجام  نداريم  وقت  كنيد  (عجله  است  نشده  انتخاب  درست  بازى  انجام  زمان  زمان-   -
شركت كنندگان به درستى روش انجامشركت كنندگان به درستى روش انجام بازى را خوب فرا نگرفته اند و بازى را به بازى را خوب فرا نگرفته اند و بازى را به درستى انجام نمى دهد. درستى انجام نمى دهد.

يا   نيست  متناسب  شود،  اجرا  بازى  آن  در  بود  قرار  يا  نيست  متناسب  شود،  اجرا  بازى  آن  در  بود  قرار  كه  كارگاه  از  بخشى  با  بازى  كه-  كارگاه  از  بخشى  با  بازى   -
شركت كنندگان ديگر انرژى انجام آن را ندارند؛ مثًال بازىشركت كنندگان ديگر انرژى انجام آن را ندارند؛ مثًال بازى خيلى پرتحرك است و بعد از يك  خيلى پرتحرك است و بعد از يك 

فعاليت سنگين درفعاليت سنگين در كارگاه اجرا مى كارگاه اجرا مى  شود.شود.
- موضوع بازى يا انجام آن، فعاليتى را- موضوع بازى يا انجام آن، فعاليتى را مى طلبد كه با ارزش ها، ديدگاه ها يا اعتقادات مى طلبد كه با ارزش ها، ديدگاه ها يا اعتقادات برخى  برخى 

شركت كنندگان مغايرت دارد.شركت كنندگان مغايرت دارد.
- تعدد زياد بازى هاى كارگاه- تعدد زياد بازى هاى كارگاه، موجب خستگى و بى ميلى شركت كنندگان به مشاركت در، موجب خستگى و بى ميلى شركت كنندگان به مشاركت در  

انجام بازى مى شود.انجام بازى مى شود.
- بازى به نظر برخى از شركت- بازى به نظر برخى از شركت كنندگان بچه گانه مى رسد و تمايلى براى مشاركت در كنندگان بچه گانه مى رسد و تمايلى براى مشاركت در آن ندارند. آن ندارند.
- هدف بازى براى شركت كنندگان مشخص نيست و- هدف بازى براى شركت كنندگان مشخص نيست و فقط به آن به ديد تفريح و سرگرمى مى نگرند فقط به آن به ديد تفريح و سرگرمى مى نگرند..
- دستورالعمل انجام بازى بسيار پيچيده و اجراى درست آن براى- دستورالعمل انجام بازى بسيار پيچيده و اجراى درست آن براى شركت كنندگان سخت است. شركت كنندگان سخت است.
- انجام بازى به ابزارهايى نياز دارد- انجام بازى به ابزارهايى نياز دارد كه به داليل گوناگون در زمان انجام، در دسترس نيستند كه به داليل گوناگون در زمان انجام، در دسترس نيستند..

- به دليل وجود تفاوت ميان شركت كنندگان، بازى با ويژگى- به دليل وجود تفاوت ميان شركت كنندگان، بازى با ويژگى هاى برخى از ايشان تناسبى  هاى برخى از ايشان تناسبى 
ندارد و اين افراد درندارد و اين افراد در انجام بازى به حاشيه رانده مى شوند. انجام بازى به حاشيه رانده مى شوند.

- بازى موجب تشديد- بازى موجب تشديد اختالف هاى شركت كنندگان و در نتيجه بروز تنش و اختالف هاى شركت كنندگان و در نتيجه بروز تنش و درگيرى ميان  درگيرى ميان 



نسخه الكترونيكى

78|موقعيت دشوار در كارگاه هاى آموزشى مشاركتى

شركت كنندگان مى شود.شركت كنندگان مى شود.
- وجود عنصر رقابت در- وجود عنصر رقابت در بازى، موجب بروز اختالف براى كسب موقعيت برتر و تنش بازى، موجب بروز اختالف براى كسب موقعيت برتر و تنش در  در 

اجراى بازى مى شود.اجراى بازى مى شود.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- پيش از كارگاه بازى ها را به خوبى تمرين- پيش از كارگاه بازى ها را به خوبى تمرين كنيد و جنبه هاى گوناگون انجام آن را بسنجيد. كنيد و جنبه هاى گوناگون انجام آن را بسنجيد.

- در- در صورت وجود چندين تسهيلگر در كارگاه، بيش از يك نفر صورت وجود چندين تسهيلگر در كارگاه، بيش از يك نفر، بر دستورالعمل بازى ها ، بر دستورالعمل بازى ها 
در  ديگر،  تسهيلگر  اصلى،  تسهيلگر  براى  مشكلى  بروز  در   ديگر،  تسهيلگر  اصلى،  تسهيلگر  براى  مشكلى  بروز  صورت  در  تا  باشند  داشته  صورتتسلط  در  تا  باشند  داشته  تسلط 

اجراى درستاجراى درست بازى او را يارى كند. بازى او را يارى كند.
- در انتخاب بازى ها تناسب- در انتخاب بازى ها تناسب آنها با ويژگى هاى سنى، جسمى و جنسى شركت كنندگان آنها با ويژگى هاى سنى، جسمى و جنسى شركت كنندگان، ، 

اعتقادات و باورهاى ايشان را در نظر بگيريد.اعتقادات و باورهاى ايشان را در نظر بگيريد.
- همه اقالم- همه اقالم و لوازم مورد نياز براى بازى را، پيش از كارگاه و لوازم مورد نياز براى بازى را، پيش از كارگاه، تهيه و در دسترس داشته باشيد.، تهيه و در دسترس داشته باشيد.

- در برنامه ريزى كارگاه- در برنامه ريزى كارگاه، روى انتخاب بازى ها، تعداد، زمان انجام و ارتباط بازى، روى انتخاب بازى ها، تعداد، زمان انجام و ارتباط بازى با ساير  با ساير 
فعاليت هاى كارگاه دقت و برنامه ريزى داشتهفعاليت هاى كارگاه دقت و برنامه ريزى داشته باشيد. تالش كنيد درباره كارگاه هاى قبلى كه  باشيد. تالش كنيد درباره كارگاه هاى قبلى كه 
شركت كنندگانشركت كنندگان در آنها حاضر بودند، اطالعاتى كسب كنيد تا از انتخاب در آنها حاضر بودند، اطالعاتى كسب كنيد تا از انتخاب بازى هاى تكرارى  بازى هاى تكرارى 

جلوگيرى كنيد.جلوگيرى كنيد.
- هدف از انجام هر بازى- هدف از انجام هر بازى را مشخص كنيد و تالش كنيد قبل يا بعد از را مشخص كنيد و تالش كنيد قبل يا بعد از انجام بازى، با  انجام بازى، با 

روش هاى گوناگون، توجه شركت كنندگان راروش هاى گوناگون، توجه شركت كنندگان را به اين اهداف جلب كنيد. به اين اهداف جلب كنيد.
- در زمان اجرا، روش بازى- در زمان اجرا، روش بازى را به طور دقيق براى شركت كنندگان توضيح دهيد و را به طور دقيق براى شركت كنندگان توضيح دهيد و در صورت  در صورت 

امكان، آن را با همكاران خود، به صورتامكان، آن را با همكاران خود، به صورت آزمايشى، اجرا كنيد. آزمايشى، اجرا كنيد.
- تعداد و توالى بازى ها را به- تعداد و توالى بازى ها را به گونه اى پيش بينى كنيد كه افراد شركت كننده به گونه اى پيش بينى كنيد كه افراد شركت كننده به تدريج براى  تدريج براى 

انجام بازى هاى پيچيده تر آماده شوند.انجام بازى هاى پيچيده تر آماده شوند.
- پيش- پيش از انجام هر بازى، از شركت كنندگان بپرسيد كه آيا از انجام هر بازى، از شركت كنندگان بپرسيد كه آيا با آن بازى آشنا هستند يا نه و در  با آن بازى آشنا هستند يا نه و در 
صورتصورت آشنايى اكثر افراد، اگر بيم آن مى رود كه انجام آشنايى اكثر افراد، اگر بيم آن مى رود كه انجام بازى براى شركت كنندگان خسته كننده باشد،  بازى براى شركت كنندگان خسته كننده باشد، 

بازى ديگرى رابازى ديگرى را جايگزين كنيد. جايگزين كنيد.
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يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
مانند  هم  تسهيلگرى  كارگاه  در  من  نظر  مانند «به  هم  تسهيلگرى  كارگاه  در  من  نظر  «به 
زندگى واقعى، رخ دادن چنين اشتباهاتى طبيعى زندگى واقعى، رخ دادن چنين اشتباهاتى طبيعى 
است و مى توان از آنها بسيار آموخت. من خاطره است و مى توان از آنها بسيار آموخت. من خاطره 
بدى از چنين موقعيتى دارم كه باعث شده است قبل بدى از چنين موقعيتى دارم كه باعث شده است قبل 
از هر كارگاه، بازى ها را بارها و بارها تمرين كنم.»از هر كارگاه، بازى ها را بارها و بارها تمرين كنم.»

از  برخى  بودن  آشنا  صورت  در  از -  برخى  بودن  آشنا  صورت  در   -
انجام  به  جمع  گرايش  و  انجام   به  جمع  گرايش  و  شركت كنندگانشركت كنندگان 
نقش هايى  بازى،  نقش هايى   بازى،  به  آشنا  افراد  براى  بهبازى،  آشنا  افراد  براى  بازى، 
و  و   بازى  در  مداخله  مانع  تا  كنيد  بازىتعريف  در  مداخله  مانع  تا  كنيد  تعريف 

منحرف كردن آن از مسير اصلى شوند.منحرف كردن آن از مسير اصلى شوند.
- براى هر- براى هر بازى، تعدادى بازى جايگزين  بازى، تعدادى بازى جايگزين 

پيش بينى كنيد كه در صورتپيش بينى كنيد كه در صورت بروز مشكل، بتوانيد از آنها استفاده كنيد. بروز مشكل، بتوانيد از آنها استفاده كنيد.
- براى انجام بازى- براى انجام بازى هاى پرتحرك، از افراد بخواهيد همه وسايلى كه ممكن است هاى پرتحرك، از افراد بخواهيد همه وسايلى كه ممكن است موجب  موجب 

آسيب رساندن به ايشان شود را كنار بگذارند.آسيب رساندن به ايشان شود را كنار بگذارند.
- ساير موارد- ساير موارد

  د  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ر صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- در صورت فراموش- در صورت فراموش كردن دستورالعمل بازى در حين توضيح، اگر كمك تسهيلگران  كردن دستورالعمل بازى در حين توضيح، اگر كمك تسهيلگران 

حضورحضور داشتند، آنها را نيز در فرآيند توضيح شريك كنيد. داشتند، آنها را نيز در فرآيند توضيح شريك كنيد.
- در- در صورت تمايل نداشتن برخى از افراد شركت كننده به مشاركت صورت تمايل نداشتن برخى از افراد شركت كننده به مشاركت در بازى، تالش كنيد  در بازى، تالش كنيد 
را  بازى ها  را   بازى ها  مقابل  در  تدافعى  حالت  بيشتر،  جديت  با  و  فردى  مقابل هاى  در  تدافعى  حالت  بيشتر،  جديت  با  و  فردى  بازى هاى  به  بازى ها  تغيير  بازىبا  به  بازى ها  تغيير  با 

به تدريج كاهش دهيد.به تدريج كاهش دهيد.
- در صورت بى- در صورت بى ميلى افراد به ادامه بازى، از حضور شركت كنندگان پرانرژى ميلى افراد به ادامه بازى، از حضور شركت كنندگان پرانرژى و خوش بين  و خوش بين 

براى گرم كردن بازى استفاده كنيد.براى گرم كردن بازى استفاده كنيد.
- در- در كارگاه هاى چند روزه كه حس همدلى ميان افراد شركت كارگاه هاى چند روزه كه حس همدلى ميان افراد شركت كننده ايجاد شده است، در  كننده ايجاد شده است، در 
صورت خراب شدن بازى بهصورت خراب شدن بازى به داليل مختلف و ايجاد جو نارضايتى، در پايان كارگاه، از داليل مختلف و ايجاد جو نارضايتى، در پايان كارگاه، از افراد  افراد 
بخواهيد با آسيب شناسى داليل خراب شدن بازى، راهكارهاىبخواهيد با آسيب شناسى داليل خراب شدن بازى، راهكارهاى پيشنهادى براى پيشگيرى از  پيشنهادى براى پيشگيرى از 

تكرار اين اتفاق را به شماتكرار اين اتفاق را به شما ارائه دهند. ارائه دهند.
- ساير موارد- ساير موارد
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تمايل يا بى ميلى شركت كنندگان براى انجامتمايل يا بى ميلى شركت كنندگان براى انجام بازى هاى آموزشى بازى هاى آموزشى
  

توصيف موقعيت
 همان طور كه در موقعيت هاى دشوار مرتبط ذكر شد همان طور كه در موقعيت هاى دشوار مرتبط ذكر شد، با وجود اهميت بازى ها در فرآيند ، با وجود اهميت بازى ها در فرآيند 
كارگاه هاى مشاركتى، محدودكارگاه هاى مشاركتى، محدود بودن تجربه و دانش اكثر شركت كنندگان درباره نقش بازى بودن تجربه و دانش اكثر شركت كنندگان درباره نقش بازى در  در 
چنين كارگاه هايى، در بسيارى مواقع مى تواند مسئلهچنين كارگاه هايى، در بسيارى مواقع مى تواند مسئله ساز شود، زيرا برخى از شركت كنندگان  ساز شود، زيرا برخى از شركت كنندگان 
مايل  آن،  از  استقبال  با  مايل   آن،  از  استقبال  با  و  مى گيرند  نظر  در  تفريحى  و  سرگرم كننده  فعاليتى  و  مى گيرند  نظر  در  تفريحى  و  سرگرم كننده  فعاليتى  تنها  را  تنهابازى  را  بازى 
است  است   ممكن  نيز  سو  ديگر  از  كنند.  فعاليت  اين  صرف  را  ممكن  نيز  سو  ديگر  از  كنند.  فعاليت  اين  صرف  را  كارگاه  از  زيادى  بخش  كارگاههستند  از  زيادى  بخش  هستند 
شركت كنندگانى اعتقاد داشته باشند كه بازى ها بچهشركت كنندگانى اعتقاد داشته باشند كه بازى ها بچه گانه و انجام آنها وقت تلف كردن است و  گانه و انجام آنها وقت تلف كردن است و 
مايلمايل نباشند در آنها مشاركت كنند. در هر دوى اين موقعيت نباشند در آنها مشاركت كنند. در هر دوى اين موقعيت ها، تسهيلگران با چالشى اساسى  ها، تسهيلگران با چالشى اساسى 
براى بازگرداندن جايگاه واقعى بهبراى بازگرداندن جايگاه واقعى به بازى ها در جهت اهداف كارگاه و استفاده درست از بازى ها در جهت اهداف كارگاه و استفاده درست از آنها با  آنها با 

مشاركت شركت كنندگان روبه رو هستند.مشاركت شركت كنندگان روبه رو هستند.

 تسهيلگر و آموزشگر باتجربه اى در زمينه تسهيلگر و آموزشگر باتجربه اى در زمينه اصول كارگاه هاى مشاركتى هميشه مى گفت: بايد خيلى  اصول كارگاه هاى مشاركتى هميشه مى گفت: بايد خيلى 
حواستونحواستون به برنامه ريزى بازى ها در كارگاه ها باشد، چون به برنامه ريزى بازى ها در كارگاه ها باشد، چون اين بازى ها مثل شمشير دولبه هستند. در  اين بازى ها مثل شمشير دولبه هستند. در 
بر  بازى ها  كه  بودم  بر  انگيزى  بازى ها  كه  بودم  شگفت انگيزى  تأثير  مجذوب  هميشه  و  مى كردم  را  خود  سعى  شگفت  تأثير  مجذوب  هميشه  و  مى كردم  را  خود  سعى  نهايت  نهايتكارگاه  كارگاه 
مخاطب هاى كارگاهمخاطب هاى كارگاه ها داشتند، اين بار ولى واقعاً معنى حرف آن تسهيلگر ها داشتند، اين بار ولى واقعاً معنى حرف آن تسهيلگر حرفه اى را با تمام وجود  حرفه اى را با تمام وجود 

تجربه كردم!تجربه كردم!
از  بعد  كارگاه  از   بعد  كارگاه  برگزارى  زمان  و  بودند  دولتى  نهاد  يك  كارمندان  و  كارشناسان  برگزارى،  زمان  و  بودند  دولتى  نهاد  يك  كارمندان  و  كارشناسان  كارگاه،  مخاطبان  كارگاه  مخاطبان   
كه  بودم  كه   بودم  كرده  را  تالش  نهايت  بازى ها  انتخاب  در  موضوع،  اين  كرده  را  تالش  نهايت  بازى ها  انتخاب  در  موضوع،  اين  از  اطالع  با  بود.  ايشان  كارى  ازساعت  اطالع  با  بود.  ايشان  كارى  ساعت 
بازى هاى نشاط آورى انتخاب كنم، گويا موفقبازى هاى نشاط آورى انتخاب كنم، گويا موفق هم شده بودم اما اين روى اول سكه بود و هم شده بودم اما اين روى اول سكه بود و روى ديگر  روى ديگر 
سكه، خود را نشان داد: دومين فعاليت كارگاهسكه، خود را نشان داد: دومين فعاليت كارگاه، بازى ايفاى نقش بود كه افراد خيلى از آن استقبال، بازى ايفاى نقش بود كه افراد خيلى از آن استقبال  
كردند و به نظر مى رسيد كه اوقات خوشى راكردند و به نظر مى رسيد كه اوقات خوشى را سپرى مى كنند... زمان كارگاه محدود بود. من بايد در سپرى مى كنند... زمان كارگاه محدود بود. من بايد در  
زمان مقرر بازى رو تمام مى كردم ولى هيجان جمعزمان مقرر بازى رو تمام مى كردم ولى هيجان جمع به حدى باال رفته بود كه تالش من نتيجه زيادى به حدى باال رفته بود كه تالش من نتيجه زيادى  
نداشت... هر چه افراد را به ادامه فعاليت ها دعوتنداشت... هر چه افراد را به ادامه فعاليت ها دعوت مى كردم، متوجه مى شدم در گروه ديگرى بازى  مى كردم، متوجه مى شدم در گروه ديگرى بازى 
ادامهادامه دارد، خالصه هرج و مرج در گروه ها پايان نمى دارد، خالصه هرج و مرج در گروه ها پايان نمى گرفت و گويا فقط من بودم كه دغدغه محتوا و گرفت و گويا فقط من بودم كه دغدغه محتوا و  
ادامه كارگاه را داشتم! شركت كنندگان كارگاه، كودكان سرخوشى شدهادامه كارگاه را داشتم! شركت كنندگان كارگاه، كودكان سرخوشى شده بودند كه نمى توانستند دل از  بودند كه نمى توانستند دل از 

بازى بكنند.بازى بكنند.
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 داليل احتمالى داليل احتمالى::
- شركت كنندگان، تجربه حضور در كارگاه هاى مشاركتى را نداشته- شركت كنندگان، تجربه حضور در كارگاه هاى مشاركتى را نداشته و براى اولين بار در  و براى اولين بار در 
فعاليت هاى گروهى و بازىفعاليت هاى گروهى و بازى درگير مى شوند و با توجه به ساير تجربياتشان در درگير مى شوند و با توجه به ساير تجربياتشان در ارتباط با بازى،  ارتباط با بازى، 

بازى كردن را تفريح و يا وقتبازى كردن را تفريح و يا وقت گذرانى مى دانند. گذرانى مى دانند.
جلب توجه،  جنبه  بيشتر  كارگاه،  در  جلب توجه،   جنبه  بيشتر  كارگاه،  در  تسهيلگر  توسط  انتخاب شده  آغازين  بازى هاى  تسهيلگر-  توسط  انتخاب شده  آغازين  بازى هاى   -
نشاط آورى و گرمابخشىنشاط آورى و گرمابخشى داشته اند و برداشت اوليه شركت كنندگان، اين بوده است داشته اند و برداشت اوليه شركت كنندگان، اين بوده است كه بازى در  كه بازى در 

كارگاه به معنى خوش گذرانى است.كارگاه به معنى خوش گذرانى است.
- تسهيلگر- تسهيلگر پس از انجام بازى ها، موفق به تفهيم ره آورد پس از انجام بازى ها، موفق به تفهيم ره آورد و نتيجه بازى و جمع بندى با  و نتيجه بازى و جمع بندى با 

مشاركت شركت كنندگانمشاركت شركت كنندگان نشده و به همين دليل اهميت بازى ها بر افراد نشده و به همين دليل اهميت بازى ها بر افراد عيان نشده است. عيان نشده است.
- انتخاب بازى ها متناسب با ويژگى هاى- انتخاب بازى ها متناسب با ويژگى هاى سنى، جسمى و جنسى شركت كنندگان، اعتقادات  سنى، جسمى و جنسى شركت كنندگان، اعتقادات 
از  اجتناب  براى  از   اجتناب  براى  بهانه اى  دنبال  شركت كنندگان  دليل  همين  به  و  نبوده  بهانه اى  دنبال  شركت كنندگان  دليل  همين  به  و  نبوده  ايشان  باورهاى  ايشانو  باورهاى  و 

مشاركت در ادامه بازى ها هستند.مشاركت در ادامه بازى ها هستند.
- زمان- زمان كارگاه درست انتخاب نشده است و شركت كنندگان يا خسته اند و كارگاه درست انتخاب نشده است و شركت كنندگان يا خسته اند و يا به دنبال رفع  يا به دنبال رفع 

خستگى با انجام انواع بازى هاخستگى با انجام انواع بازى ها هستند و يا انرژى كافى براى مشاركت در بازى ها هستند و يا انرژى كافى براى مشاركت در بازى ها ندارند. ندارند.
- شركت كنندگان به صورت گروهى و مأموريتى در كارگاه- شركت كنندگان به صورت گروهى و مأموريتى در كارگاه شركت كرده اند و انگيزه درونى  شركت كرده اند و انگيزه درونى 
كافى براى رسيدن بهكافى براى رسيدن به اهداف كارگاه را ندارند و در پى تفريحى جمعى، ادامه اهداف كارگاه را ندارند و در پى تفريحى جمعى، ادامه بازى ها را مطلوب  بازى ها را مطلوب 

مى بينند و بر آن اصرارمى بينند و بر آن اصرار مى ورزند. مى ورزند.
- برخى از شركت كنندگان در بين جمع، از- برخى از شركت كنندگان در بين جمع، از جايگاه ويژه اى برخوردار هستند كه احساس  جايگاه ويژه اى برخوردار هستند كه احساس 

مى كنند مشاركتمى كنند مشاركت در بازى هاى جمعى تأثيرى منفى بر جايگاهشان دارد. در بازى هاى جمعى تأثيرى منفى بر جايگاهشان دارد.
- برخى- برخى از شركت كنندگان بازى ها را مى شناسند يا در از شركت كنندگان بازى ها را مى شناسند يا در انجام بازى ها مهارت ويژه اى دارند و  انجام بازى ها مهارت ويژه اى دارند و 

با اصراربا اصرار بر انجام بازى هاى متعدد به دنبال كسب موقعيت برتر بر انجام بازى هاى متعدد به دنبال كسب موقعيت برتر در ميان جمع هستند. در ميان جمع هستند.
- تعدد بازى هاى كارگاه موجب كسالت- تعدد بازى هاى كارگاه موجب كسالت و بى تمايلى شركت كنندگان براى انجام بازى هاى  و بى تمايلى شركت كنندگان براى انجام بازى هاى 

بعدىبعدى شده است. شده است.



نسخه الكترونيكى

82|موقعيت دشوار در كارگاه هاى آموزشى مشاركتى

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
قرار مى گيرد  قرار مى گيرد  كنندگان  شركت كنندگان  اختيار  در  كارگاه  به  دعوت  در  كه  توضيحاتى  طريق  شركت  اختيار  در  كارگاه  به  دعوت  در  كه  از طريق توضيحاتى  از-   -
و يا در شروع كارگاه باو يا در شروع كارگاه با فعاليت هاى برنامه ريزى شده، ماهيت كارگاه هاى مشاركتى به فعاليت هاى برنامه ريزى شده، ماهيت كارگاه هاى مشاركتى به صورت  صورت 

مختصر براى شركت كنندگان روشن شود.مختصر براى شركت كنندگان روشن شود.
- تسهيلگران در پرسشنامه- تسهيلگران در پرسشنامه هاى شناسايى مخاطبان كه پيش از كارگاه پر مى شود هاى شناسايى مخاطبان كه پيش از كارگاه پر مى شود، درباره ، درباره 

سابقه حضور شركت كنندگان در كارگاه هاى مشاركتى اطالعاتىسابقه حضور شركت كنندگان در كارگاه هاى مشاركتى اطالعاتى كسب كنند. كسب كنند.
- تسهيلگر در انتخاب بازى هاى آغازين براى كارگاه- تسهيلگر در انتخاب بازى هاى آغازين براى كارگاه هايى كه مخاطبان آن سابقه حضور  هايى كه مخاطبان آن سابقه حضور 

در كارگاه هاى مشاركتىدر كارگاه هاى مشاركتى ندارند، دقت كند. ندارند، دقت كند.
- تسهيلگر در برنامه ريزى كارگاه، طبق شناختى- تسهيلگر در برنامه ريزى كارگاه، طبق شناختى كه از شركت كنندگان در ابتداى كارگاه  كه از شركت كنندگان در ابتداى كارگاه 
كسب مى كندكسب مى كند، فرآيند انجام بازى ها، تعداد، زمان انجام و ارتباط بازى، فرآيند انجام بازى ها، تعداد، زمان انجام و ارتباط بازى با ساير فعاليت هاى  با ساير فعاليت هاى 
و  آغاز  است،  و   آغاز  است،  مشخص تر  آن  اهداف  كه  كم تحرك تر  بازى هاى  مشخص تر  آن  اهداف  كه  كم تحرك تر  بازى هاى  از  و  داشته  مدنظر  را  ازكارگاه  و  داشته  مدنظر  را  كارگاه 

به تدريج بازى ها را پيچيده تربه تدريج بازى ها را پيچيده تر و حتى پرنشاط تر كنند. و حتى پرنشاط تر كنند.
- تسهيلگران هدف از انجام هر- تسهيلگران هدف از انجام هر بازى را مشخص و تالش كنند قبل يا بعد از بازى را مشخص و تالش كنند قبل يا بعد از انجام بازى  انجام بازى 

با روش هاى گوناگون توجه شركت كنندگان رابا روش هاى گوناگون توجه شركت كنندگان را به اين اهداف جلب كنند. به اين اهداف جلب كنند.
- در انتخاب بازى ها، تناسب- در انتخاب بازى ها، تناسب آنها با ويژگى هاى سنى، جسمى و جنسى شركت كنندگان آنها با ويژگى هاى سنى، جسمى و جنسى شركت كنندگان، ، 

اعتقادات و باورهاى ايشان در نظر گرفته شود.اعتقادات و باورهاى ايشان در نظر گرفته شود.
- در انتخاب- در انتخاب زمان كارگاه و تناسب آن با شرايط شركت كنندگان دقت زمان كارگاه و تناسب آن با شرايط شركت كنندگان دقت شود، تا شركت كنندگان  شود، تا شركت كنندگان 

خسته و بى انگيزه در كارگاهخسته و بى انگيزه در كارگاه حضور نيابند. حضور نيابند.
- در ابتداى كارگاه هايى كه براى افراد آشنا- در ابتداى كارگاه هايى كه براى افراد آشنا با يكديگر و داراى گروه هاى پيشينى تشكيل  با يكديگر و داراى گروه هاى پيشينى تشكيل 
مى شودمى شود، با انجام گروه بندى هاى جديد و اتفاقى، افراد را، با انجام گروه بندى هاى جديد و اتفاقى، افراد را از كنار آشنايان جابه جا كنند تا در  از كنار آشنايان جابه جا كنند تا در 

گروه هاىگروه هاى جديد، امكان همسو شدن با اهداف كارگاه افزايش يابد. جديد، امكان همسو شدن با اهداف كارگاه افزايش يابد.
- براى- براى افزايش انرژى و نشاط جمع، بازى هايى پيش بينى شود، ولى  افزايش انرژى و نشاط جمع، بازى هايى پيش بينى شود، ولى با تأكيد بر اهداف با تأكيد بر اهداف 
كارگاه، شركت كنندگان ترغيبكارگاه، شركت كنندگان ترغيب شوند كه انرژى كسب شده را براى انجام ساير فعاليت شوند كه انرژى كسب شده را براى انجام ساير فعاليت هاى  هاى 

كارگاه نيز استفاده كنند.كارگاه نيز استفاده كنند.
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- از راهكارهاى موقعيت دشوار «كاهش- از راهكارهاى موقعيت دشوار «كاهش  
انگيزه شركت كنندگان» براى افزايش انگيزه و انگيزه شركت كنندگان» براى افزايش انگيزه و 

مشاركت ايشان استفادهمشاركت ايشان استفاده كنيم. كنيم.
براى  شايد  كه  بازى هايى  شود  تالش  براى -  شايد  كه  بازى هايى  شود  تالش   -
در  و  نشوند  انتخاب  هستند،  در   و  نشوند  انتخاب  هستند،  آشنا  آشناافراد  افراد 
آشنا به بازى،  آشنا به بازى،  فردِ  اغلب بازى ها نقشى براىاغلب بازى ها نقشى براى فردِ 
پيش بينى شود كه از مداخلهپيش بينى شود كه از مداخله آسيب زننده وى  آسيب زننده وى 

در فرآيند بازى جلوگيرى شود.در فرآيند بازى جلوگيرى شود.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صور  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- در صورتى كه شركت كنندگان- در صورتى كه شركت كنندگان از انجام ساير فعاليت هاى كارگاه سر باز مى زنند و از انجام ساير فعاليت هاى كارگاه سر باز مى زنند و پياپى  پياپى 
درخواست انجام بازى هاى ديگرى دارند، تسهيلگر با انجامدرخواست انجام بازى هاى ديگرى دارند، تسهيلگر با انجام بازى هاى جذاب متمركزكننده يا  بازى هاى جذاب متمركزكننده يا 
بازى هايى كه به گروهبازى هايى كه به گروه سازى و ايجاد همكارى منجر مى شوند، عالوه بر ايجاد سازى و ايجاد همكارى منجر مى شوند، عالوه بر ايجاد تمركز، روحيه  تمركز، روحيه 
كار گروهى را در شركت كنندگان تقويت و توجهكار گروهى را در شركت كنندگان تقويت و توجه آنان را به اهميت دستيابى به اهداف كارگاه  آنان را به اهميت دستيابى به اهداف كارگاه 

جلب كندجلب كند..
- در صورتى كه شركت كنندگان پياپى درخواست انجام بازى هاى ديگرى- در صورتى كه شركت كنندگان پياپى درخواست انجام بازى هاى ديگرى دارند، تسهيلگر  دارند، تسهيلگر 
افراد عالقه مند به پيگيرى فرآيند كارگاه راافراد عالقه مند به پيگيرى فرآيند كارگاه را كه از قبل شناسايى كرده است، در گروه ها تقسيم كه از قبل شناسايى كرده است، در گروه ها تقسيم  

و از كمك ايشان براى ايجاد انگيزه در گروه استفادهو از كمك ايشان براى ايجاد انگيزه در گروه استفاده كند. كند.
- در صورتى كه شركت كنندگانى كه جايگاه ويژه اى در- در صورتى كه شركت كنندگانى كه جايگاه ويژه اى در جمع دارند، از شركت در بازى ها  جمع دارند، از شركت در بازى ها 
امتناع كردند، درامتناع كردند، در بازى هاى آغازين نقش هاى ويژه اى به ايشان بدهيم بازى هاى آغازين نقش هاى ويژه اى به ايشان بدهيم و به تدريج در طول بازى ها  و به تدريج در طول بازى ها 

با ظرافت، اينبا ظرافت، اين نقش ها را براى همرنگ شدن با ساير افراد گروه نقش ها را براى همرنگ شدن با ساير افراد گروه كمرنگ كنيم. كمرنگ كنيم.
شود  تالش  بازى،  در  مشاركت  به  شود  كننده  تالش  بازى،  در  مشاركت  به  شركت كننده  افراد  از  برخى  تمايل  عدم  صورت  در  شركت-  افراد  از  برخى  تمايل  عدم  صورت  در   -
با تغيير بازىبا تغيير بازى ها به بازى هاى فردى تر و با جديت بيشتر ها به بازى هاى فردى تر و با جديت بيشتر، حالت تدافعى در مقابل بازى ها را ، حالت تدافعى در مقابل بازى ها را 

به تدريج كاهشبه تدريج كاهش داد. داد.

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
مشاركتى،  كارگاه هاى  در  را  بازى ها  مشاركتى، «من  كارگاه هاى  در  را  بازى ها  «من 
مى تواند  هم  بازى،  مى دانم.  لبه  دو  مى تواند شمشيرى  هم  بازى،  مى دانم.  لبه  دو  شمشيرى 
و  درك  به  بى نهايت  مواقع  بسيارى  و در  درك  به  بى نهايت  مواقع  بسيارى  در 
خطر  هم  و  كند  كمك  كارگاه  مفاهيم  خطر تجربه  هم  و  كند  كمك  كارگاه  مفاهيم  تجربه 
رقيق ترين  به  را  كارگاه  كه  دارد  وجود  رقيق ترين آن  به  را  كارگاه  كه  دارد  وجود  آن 
در  هشدار!  در بنابراين:  هشدار!  بنابراين:  برساند.  ممكن  برساند. سطح  ممكن  سطح 
كنيد!» توجه  ايمنى  عالئم  به  بازى  از  كنيد!»استفاده  توجه  ايمنى  عالئم  به  بازى  از  استفاده 
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- در صورت عدم گرايش افراد به ادامه بازى، از- در صورت عدم گرايش افراد به ادامه بازى، از حضور شركت كنندگان پرانرژى و خوش بين  حضور شركت كنندگان پرانرژى و خوش بين 
براى گرم كردنبراى گرم كردن بازى استفاده شود. بازى استفاده شود.

- در كارگاه هاى چند جلسه اى كه- در كارگاه هاى چند جلسه اى كه حس همدلى ميان افراد شركت كننده ايجاد شده است،  حس همدلى ميان افراد شركت كننده ايجاد شده است، 
دردر صورت اجتناب افراد به مشاركت در بازى ها، در پايان صورت اجتناب افراد به مشاركت در بازى ها، در پايان كارگاه با مشاركت شركت كنندگان،  كارگاه با مشاركت شركت كنندگان، 
داليل عدم گرايش به انجامداليل عدم گرايش به انجام بازى ها شناسايى شود و سپس با تأكيد بر اهميت بازى ها شناسايى شود و سپس با تأكيد بر اهميت و جايگاه بازى  و جايگاه بازى 
اين   موانع  بردن  بين  از  براى  عملى  پيشنهاد هايى  اين  موانع  بردن  بين  از  براى  عملى  پيشنهاد هايى  شود  خواسته  ايشان  از  كارگاه،  فرآيند  شوددر  خواسته  ايشان  از  كارگاه،  فرآيند  در 

مشاركت ارائه شود.مشاركت ارائه شود.
- ساير موارد- ساير موارد
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 براى تسهيلگرى يك كارگاه آموزشى دو روزه با عنوان پروژه براى تسهيلگرى يك كارگاه آموزشى دو روزه با عنوان پروژه نويسى دعوت شدم. شركت كنندگان  نويسى دعوت شدم. شركت كنندگان 
از سه استان هم جواراز سه استان هم جوار دعوت شده بودند. نيم ساعت زودتر به محل برگزارى كارگاه دعوت شده بودند. نيم ساعت زودتر به محل برگزارى كارگاه رسيده بودم و  رسيده بودم و 
بعد از آماده كردن فضا و امكاناتبعد از آماده كردن فضا و امكانات جانبى، عنوان كارگاه كه پروژه نويسى بود را نيز روى جانبى، عنوان كارگاه كه پروژه نويسى بود را نيز روى وايت برد  وايت برد 
نوشتم. كم كم كه شركت كنندگان به سالننوشتم. كم كم كه شركت كنندگان به سالن برگزارى وارد شدند متوجه تعجب و پچ پچ آنها با برگزارى وارد شدند متوجه تعجب و پچ پچ آنها با يكديگر  يكديگر 
شدم. بعد از معارفه، وقتى به قسمت «انتظارات ازشدم. بعد از معارفه، وقتى به قسمت «انتظارات از كارگاه» رسيدم، يكى از شركت كنندگان دست بلند  كارگاه» رسيدم، يكى از شركت كنندگان دست بلند 
كرد وكرد و گفت كه آنها براى شركت در كارگاه نوشتن طرح تجارى گفت كه آنها براى شركت در كارگاه نوشتن طرح تجارى ( (Business planBusiness plan) دعوت شده اند نه ) دعوت شده اند نه 
پروژه نويسى. در آنپروژه نويسى. در آن لحظه فقط به اين موضوع فكر مى كردم كه چطور لحظه فقط به اين موضوع فكر مى كردم كه چطور مى توانم از پس اين موضوع  مى توانم از پس اين موضوع 

برآيم.برآيم.

موقعيت هاى دشوار مربوط به موضوع كارگاهموقعيت هاى دشوار مربوط به موضوع كارگاه
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 گاهى گاهى پيش مى آيد كه موضوع كارگاه، به شركت كنندگان، اشتباه پيش مى آيد كه موضوع كارگاه، به شركت كنندگان، اشتباه اطالع رسانى شده است.  اطالع رسانى شده است. 
براى  مدت ها  تسهيلگر  كه  چرا  باشد؛  ناراحت كننده  براى   مدت ها  تسهيلگر  كه  چرا  باشد؛  ناراحت كننده  تسهيلگر  براى  مى تواند  موضوع  تسهيلگراين  براى  مى تواند  موضوع  اين 
گردآورىگردآورى محتوا و تدوين روش اجراى كارگاه زحمت كشيده و كار محتوا و تدوين روش اجراى كارگاه زحمت كشيده و كار كرده است و در همان لحظه  كرده است و در همان لحظه 
اعتراض  اعتراض   پاسخگوى  بايد  اينكه  ضمن  است.  رفته  هدر  به  زحماتش  همه  پاسخگوى  بايد  اينكه  ضمن  است.  رفته  هدر  به  زحماتش  همه  كه  مى شود  كهمتوجه  مى شود  متوجه 
شركت كنندگان نيز باشد كه گمان مى كردند درشركت كنندگان نيز باشد كه گمان مى كردند در كارگاهى با موضوع ديگرى شركت خواهند كرد. كارگاهى با موضوع ديگرى شركت خواهند كرد.

 اين موقعيت به اين موقعيت به گونه ديگرى نيز ممكن است اتفاق بيافتد؛ اينكه شركت كنندگان گونه ديگرى نيز ممكن است اتفاق بيافتد؛ اينكه شركت كنندگان هيچ  هيچ 
اطالعى از موضوع كارگاه ندارند و فقط براى شركتاطالعى از موضوع كارگاه ندارند و فقط براى شركت در يك كارگاه آموزشى (بدون ذكر عنوان)  در يك كارگاه آموزشى (بدون ذكر عنوان) 

دعوت شده انددعوت شده اند..

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- گاهى اتفاق مى افتد كه هدف مجرى يا- گاهى اتفاق مى افتد كه هدف مجرى يا برگزار كننده، فقط برگزارى يك كارگاه است. مثًال  برگزار كننده، فقط برگزارى يك كارگاه است. مثًال 
به اينبه اين دليل كه بودجه اى براى آموزش، از قبل اختصاص داده دليل كه بودجه اى براى آموزش، از قبل اختصاص داده شده است كه بايد طى يك بازه  شده است كه بايد طى يك بازه 
زمانى مشخص صرفزمانى مشخص صرف شود و يا اينكه مجرى بايد به باالدستى خود گزارشى مبنى شود و يا اينكه مجرى بايد به باالدستى خود گزارشى مبنى بر برگزارى  بر برگزارى 
مقدمات  دليل  اين  به  و  دهد  ارائه  مقدمات   دليل  اين  به  و  دهد  ارائه  داوطلبان  يا  كاركنان  توانمند سازى  براى  آموزشى  داوطلبانكارگاه  يا  كاركنان  توانمند سازى  براى  آموزشى  كارگاه 
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برگزارى يك كارگاهبرگزارى يك كارگاه را فراهم مى كند و در اين ميان ممكن است را فراهم مى كند و در اين ميان ممكن است اشكاالتى مثل اطالع رسانى  اشكاالتى مثل اطالع رسانى 
اشتباه درباره عنوان كارگاه يا فقطاشتباه درباره عنوان كارگاه يا فقط دعوت به حضور در كارگاه بدون ذكر موضوع روى دهد دعوت به حضور در كارگاه بدون ذكر موضوع روى دهد..

- درك مشتركى بين تسهيلگر و مجرى درباره عنوان كارگاه نباشد- درك مشتركى بين تسهيلگر و مجرى درباره عنوان كارگاه نباشد. به عنوان مثال كارگاه . به عنوان مثال كارگاه 
قرار است با عنوان مديريت نيروىقرار است با عنوان مديريت نيروى داوطلب برگزار شود، اما مجرى به دليل توجه نكردن يا داوطلب برگزار شود، اما مجرى به دليل توجه نكردن يا  

درك نادرست، عنوان كلى ديگرى را به شركت كنندگان اطالعدرك نادرست، عنوان كلى ديگرى را به شركت كنندگان اطالع رسانى  كند. رسانى  كند.
- گاهى پيش مى آيد كه عنوان كارگاه بسيار- گاهى پيش مى آيد كه عنوان كارگاه بسيار كلى است. مثًال دوره مهارت هاى زندگى.  كلى است. مثًال دوره مهارت هاى زندگى. 
در سرفصل مهارتدر سرفصل مهارت هاى زندگى، چندين عنوان و زير سرفصل براى يك كارگاه هاى زندگى، چندين عنوان و زير سرفصل براى يك كارگاه مى تواند جاى  مى تواند جاى 
گيرد. در اين صورت طبيعى است كهگيرد. در اين صورت طبيعى است كه بين مجرى و تسهيلگر در مورد عنوان برگزارى، درك  بين مجرى و تسهيلگر در مورد عنوان برگزارى، درك 
مشتركمشترك به وجود نيايد. به ويژه اگر قبل از برگزارى كارگاه به وجود نيايد. به ويژه اگر قبل از برگزارى كارگاه، ارتباط كافى و كاملى نيز بين ، ارتباط كافى و كاملى نيز بين 
مجرى و تسهيلگر وجودمجرى و تسهيلگر وجود نداشته باشد. در اينجا ممكن است بين عنوان مورد نظر نداشته باشد. در اينجا ممكن است بين عنوان مورد نظر تسهيلگر  تسهيلگر 
با عنوان مورد نظر شركت كنندگان (چيزى كه بهبا عنوان مورد نظر شركت كنندگان (چيزى كه به آنها اطالع رسانى شده است) تفاوت وجود  آنها اطالع رسانى شده است) تفاوت وجود 

داشته باشد.داشته باشد.

براى براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- اطالع رسانى بايد به صورت- اطالع رسانى بايد به صورت شفاف و در بازه هاى زمانى مناسب بين مجرى، تسهيلگر شفاف و در بازه هاى زمانى مناسب بين مجرى، تسهيلگر و  و 

شركت كنندگان انجام گيرد و جلسات منظم هماهنگى بينشركت كنندگان انجام گيرد و جلسات منظم هماهنگى بين مجرى و تسهيلگر برگزار شود. مجرى و تسهيلگر برگزار شود.
- از عناوين كلى براى كارگاه- از عناوين كلى براى كارگاه ها پرهيز شود مانند: كارگاه توانمند سازى، ظرفيت سازى يا ها پرهيز شود مانند: كارگاه توانمند سازى، ظرفيت سازى يا  

مهارت هاى زندگى. بهتر است همواره در ذيل عنوان كلىمهارت هاى زندگى. بهتر است همواره در ذيل عنوان كلى، عنوان اختصاصى نيز ذكر شود.، عنوان اختصاصى نيز ذكر شود.
- ساير موارد- ساير موارد

 در صورت وقوع اين وضعي در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت در حين كارگاه:
- اگر عنوانى كه به شركت كنندگان اطالع- اگر عنوانى كه به شركت كنندگان اطالع رسانى شده است با عنوان مدنظر شما متفاوت  رسانى شده است با عنوان مدنظر شما متفاوت 
بود، دربود، در صورت توانايى و تسلط بر آن، مى توانيد موضوع را صورت توانايى و تسلط بر آن، مى توانيد موضوع را عوض كنيد و كارگاه را با عنوانى  عوض كنيد و كارگاه را با عنوانى 
كه به شركتكه به شركت كنندگان اطالع رسانى شده است، برگزار كنيد. در اينجا الزم است كنندگان اطالع رسانى شده است، برگزار كنيد. در اينجا الزم است توانايى خود  توانايى خود 
را درباره موضوع جديد به اطالع شركت كنندگانرا درباره موضوع جديد به اطالع شركت كنندگان برسانيد و عنوان كنيد كه تاكنون چندين بار  برسانيد و عنوان كنيد كه تاكنون چندين بار 



نسخه الكترونيكى

موقعيت هاى دشوار مربوط به موضوع كارگاه|87

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
كتبى  ارتباط  از  مى كنم  سعى  هميشه  كتبى «من  ارتباط  از  مى كنم  سعى  هميشه  «من 
يا  و  مجرى  سازمان  با  يعنى  كنم.  يا استفاده  و  مجرى  سازمان  با  يعنى  كنم.  استفاده 
ارتباط  بر  عالوه  تصميم گير،  و  مسئول  ارتباط فرد  بر  عالوه  تصميم گير،  و  مسئول  فرد 
در  بتوانم  تا  كنم  استفاده  نامه نگارى  از  در تلفنى،  بتوانم  تا  كنم  استفاده  نامه نگارى  از  تلفنى، 
مكمل  كتبى،  ارتباط  كنم.  استناد  آنها  به  مكمل آينده  كتبى،  ارتباط  كنم.  استناد  آنها  به  آينده 
هر  به  كه  اين  ضمن  است؛  شفاهى  هر ارتباطات  به  كه  اين  ضمن  است؛  شفاهى  ارتباطات 
به  خودم  است  ممكن  دارد.  نيز  سنديت  به حال،  خودم  است  ممكن  دارد.  نيز  سنديت  حال، 
ارتباط  پيگير  مستقيم  نتوانم  زياد،  مشغله  ارتباط دليل  پيگير  مستقيم  نتوانم  زياد،  مشغله  دليل 
اين  دليل  همين  به  باشم،  مجرى  سازمان  اين با  دليل  همين  به  باشم،  مجرى  سازمان  با 
مى كنم.» واگذار  كمك تسهيلگر  به  را  مى كنم.»وظيفه  واگذار  كمك تسهيلگر  به  را  وظيفه 

اين كارگاهاين كارگاه را برگزار كرده ايد و طرح درس آن  را برگزار كرده ايد و طرح درس آن 
را نيزرا نيز به همراه داريد. به همراه داريد.

به اشتباه  كارگاه  عنوان  كه  صورتى  در  به اشتباه -  كارگاه  عنوان  كه  صورتى  در   -
شركت كنندگان  با  است،  شده  شركت كنندگان  رسانى  با  است،  شده  اطالعاطالع رسانى 
درباره موضوع كارگاه گفتگودرباره موضوع كارگاه گفتگو كنيد. هدف از  كنيد. هدف از 
برگزارى دوره آموزشى را با عنوانى كهبرگزارى دوره آموزشى را با عنوانى كه مدنظر  مدنظر 
داريد بيان كنيد. همه سرفصل ها را به اطالعداريد بيان كنيد. همه سرفصل ها را به اطالع  
كه  صورتى  در  و  برسانيد  كه شركت كنندگان  صورتى  در  و  برسانيد  شركت كنندگان 
همگى درباره موضوع مدنظرهمگى درباره موضوع مدنظر شما به عنوان  شما به عنوان 
با   را  كارگاه  رسيدند،  اجماع  به  باتسهيلگر  را  كارگاه  رسيدند،  اجماع  به  تسهيلگر 

همان موضوع ادامه دهيد.همان موضوع ادامه دهيد.
- در صورتى كه شركت كنندگان، از موضوع- در صورتى كه شركت كنندگان، از موضوع كارگاه بى اطالع بودند نيز بايد سرفصل ها،  كارگاه بى اطالع بودند نيز بايد سرفصل ها، 
اهداف واهداف و نتايج اين دوره را به صورت ريز و با جزئيات نتايج اين دوره را به صورت ريز و با جزئيات به اطالع شركت كنندگان برسانيد و آنان  به اطالع شركت كنندگان برسانيد و آنان 

را براى مشاركترا براى مشاركت در كارگاه تهييج و ترغيب كنيد. در كارگاه تهييج و ترغيب كنيد.
- در صورت تفاوت ميان- در صورت تفاوت ميان عنوان و موضوع مورد نظر شما و شركت كنندگان، در صورت عنوان و موضوع مورد نظر شما و شركت كنندگان، در صورتى كه ى كه 
شما و شركت كنندگان در مورد موضوع به توافقشما و شركت كنندگان در مورد موضوع به توافق نرسيدند، با هماهنگى مجرى، كارگاه را به  نرسيدند، با هماهنگى مجرى، كارگاه را به 

روز و زمانروز و زمان ديگرى، با موضوعى كه مورد توافق همه است، موكول كنيد ديگرى، با موضوعى كه مورد توافق همه است، موكول كنيد..
- ساير موارد- ساير موارد
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موقعيت هاى دشوار مربوط به ابتدا و انتهاىموقعيت هاى دشوار مربوط به ابتدا و انتهاى كارگاه كارگاه
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
دانشگاهى  دانشگاهى   و  كالسى  آموزش هاى  مثل  آموزشى،  روش هاى  ساير  با  و  كالسى  آموزش هاى  مثل  آموزشى،  روش هاى  ساير  با  كارگاهى  آموزشى  روش  كارگاهى  آموزشى  روش   
تفاوت هايى دارد. از جمله اينكه در فرآيند آموزشىتفاوت هايى دارد. از جمله اينكه در فرآيند آموزشى كارگاهى، الزم است يك چرخه مشاركت تعاملى  كارگاهى، الزم است يك چرخه مشاركت تعاملى 
ميان شركت كنندگانميان شركت كنندگان با يكديگر و همچنين ميان تسهيلگر و شركت كنندگان به با يكديگر و همچنين ميان تسهيلگر و شركت كنندگان به وجود بيايد. اما اين  وجود بيايد. اما اين 
مشاركت تعاملى، نياز به مقدماتى داردمشاركت تعاملى، نياز به مقدماتى دارد. يعنى نمى توان انتظار داشت بدون انجام فعاليت هايى از. يعنى نمى توان انتظار داشت بدون انجام فعاليت هايى از  
جمله معارفه، دريافت انتظارات و هم سطح كردن آنها، تهيهجمله معارفه، دريافت انتظارات و هم سطح كردن آنها، تهيه مقررات و قوانين توافقى، گفتگو بر سر  مقررات و قوانين توافقى، گفتگو بر سر 
اهداف و زماناهداف و زمان بندى كارگاه و حتى تغييراتى در آن، با اجماع تسهيلگران بندى كارگاه و حتى تغييراتى در آن، با اجماع تسهيلگران و شركت كنندگان، به اين  و شركت كنندگان، به اين 
مشاركت تعاملى مؤثر دست يافتمشاركت تعاملى مؤثر دست يافت. البته گاهى پيش مى آيد كه اين مقدمات براى شركت. البته گاهى پيش مى آيد كه اين مقدمات براى شركت كنندگان  كنندگان 
از  مى كنند  فكر  شركت كنندگان  يا  و  از  شود  مى كنند  فكر  شركت كنندگان  يا  و  نمى شود  احساس  آن  براى  ضرورتى  يا  بوده،  نمىخسته كننده  احساس  آن  براى  ضرورتى  يا  بوده،  خسته كننده 
مطالبمطالب كارگاه ممكن است عقب بمانند. به همين دليل به تسهيلگر كارگاه ممكن است عقب بمانند. به همين دليل به تسهيلگر اصرار مى كنند كه تا جاى  اصرار مى كنند كه تا جاى 
ممكن از مقدمات چشمممكن از مقدمات چشم بپوشد و به اصل مطلب بپردازد. اما نكته اينجاست كه بپوشد و به اصل مطلب بپردازد. اما نكته اينجاست كه در فرآيند يك  در فرآيند يك 
كارگاه آموزشى، اصل و فرع وجود نداردكارگاه آموزشى، اصل و فرع وجود ندارد و در حقيقت از همان زمان كه مقدمات شروع مى و در حقيقت از همان زمان كه مقدمات شروع مى شود،  شود، 
كارگاه نيز شروع شده است. موقعيت دشوار ديگر نيز هنگامكارگاه نيز شروع شده است. موقعيت دشوار ديگر نيز هنگام پايان كارگاه است. باز هم بايد گفت  پايان كارگاه است. باز هم بايد گفت 
كه ما نقطهكه ما نقطه پايان در كارگاه نداريم. اگر همان چرخه مشاركتى تعاملى به پايان در كارگاه نداريم. اگر همان چرخه مشاركتى تعاملى به جريان درآمده باشد، ساعت  جريان درآمده باشد، ساعت 
آخر كارگاه در حقيقت شروعى استآخر كارگاه در حقيقت شروعى است براى تفكر و تعمق بيشتر، براى انجام يك سرى فعاليت براى تفكر و تعمق بيشتر، براى انجام يك سرى فعاليت ها  ها 

سازمان هاى  داوطلبان  از  نفر  سازمان هاى   داوطلبان  از  نفر  براى 3030  گزارش نويسى  براى   گزارش نويسى  و  مستند سازى  عنوان  با  روزه اى  و  مستند سازى  عنوان  با  روزه اى  كارگاه 33  كارگاه    
مردممردم نهاد داشتم. ابتدا كار را با معارفه شروع كردم و نهاد داشتم. ابتدا كار را با معارفه شروع كردم و بعد توضيحاتى درباره كارگاه و زمان بندى آن  بعد توضيحاتى درباره كارگاه و زمان بندى آن 
دادم. مرحلهدادم. مرحله دوم، گرفتن انتظارات از كارگاه و تسهيلگر و شركت كنندگان دوم، گرفتن انتظارات از كارگاه و تسهيلگر و شركت كنندگان بود كه آن هم در ظاهر  بود كه آن هم در ظاهر 
به خوبى انجام شدبه خوبى انجام شد، اما متوجه شدم كه ميزان مشاركت در حد انتظارم نيست، اما متوجه شدم كه ميزان مشاركت در حد انتظارم نيست. ولى وقتى به قوانين . ولى وقتى به قوانين 
كارگاه رسيدم كم كم زمزمه هايىكارگاه رسيدم كم كم زمزمه هايى به گوشم خورد مبنى بر اينكه پس كى مى رويم به گوشم خورد مبنى بر اينكه پس كى مى رويم سراغ اصل مطلب،  سراغ اصل مطلب، 
زمزمه ها  ها  اين  شنيدن  با  مى آوريم...  كم  وقت  آخرش  نكرديم،  زمزمه  اين  شنيدن  با  مى آوريم...  كم  وقت  آخرش  نكرديم،  شروع  هنوز  ما  و  گذشته  زمان  شروعخيلى  هنوز  ما  و  گذشته  زمان  خيلى 
كه كم كم رنگ و بوى اعتراض نيز بهكه كم كم رنگ و بوى اعتراض نيز به خود گرفته بود، متوجه شدم كه برخى از شركت كنندگان خود گرفته بود، متوجه شدم كه برخى از شركت كنندگان از  از 

مقدمات كارگاه راضى نيستند...مقدمات كارگاه راضى نيستند...
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براى بهبود يا تغيير. پايان كارگاه بايد شروعى باشدبراى بهبود يا تغيير. پايان كارگاه بايد شروعى باشد بر رابطه هاى سازنده ميان شركت كنندگان كه  بر رابطه هاى سازنده ميان شركت كنندگان كه 
همه اينهاهمه اينها يك پايان مؤثر را مى طلبد. اين پايان مؤثر با يك پايان مؤثر را مى طلبد. اين پايان مؤثر با جمع بندى مختصر، تعجيل براى پايان دادن  جمع بندى مختصر، تعجيل براى پايان دادن 
به كارگاه وبه كارگاه و فشردگى مطالب در ساعات آخر و خستگى بسيار زياد شركت فشردگى مطالب در ساعات آخر و خستگى بسيار زياد شركت كنندگان همخوانى ندارد. كنندگان همخوانى ندارد.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- اگر مقدمات كارگاه (معارفه، انتظارات و قوانين) جذابيت الزم- اگر مقدمات كارگاه (معارفه، انتظارات و قوانين) جذابيت الزم را نداشته باشد، يا مطابق  را نداشته باشد، يا مطابق 
اين  با  تسهيلگر  است  ممكن  باشد،  نشده  طراحى  اين  كنندگان  با  تسهيلگر  است  ممكن  باشد،  نشده  طراحى  شركت كنندگان  فرهنگ  و  جنس  شركتسن،  فرهنگ  و  جنس  سن، 
موقعيتموقعيت دشوار مواجه شود. (در حين معارفه، عده اى از شركت دشوار مواجه شود. (در حين معارفه، عده اى از شركت كنندگان به هر دليلى نخواهند  كنندگان به هر دليلى نخواهند 
يا نتوانند در فعاليت مربوطهيا نتوانند در فعاليت مربوطه مشاركت داشته باشند و يا اينكه فعاليت را دوست نداشته مشاركت داشته باشند و يا اينكه فعاليت را دوست نداشته باشند). باشند).

- تسهيلگر هميشه از يك مدل يا طراحى براى انجام- تسهيلگر هميشه از يك مدل يا طراحى براى انجام مقدمات كارگاه استفاده مى كند؛ هر  مقدمات كارگاه استفاده مى كند؛ هر 
چند اين مدل جذابيت الزمچند اين مدل جذابيت الزم را نيز داشته باشد، ممكن است اين موقعيت دشوار را را نيز داشته باشد، ممكن است اين موقعيت دشوار را به وجود  به وجود 
بياورد، چرا كه احتمال دارد برخى از شركتبياورد، چرا كه احتمال دارد برخى از شركت كنندگان در كارگاه هاى قبلى تسهيلگر نيز حضور  كنندگان در كارگاه هاى قبلى تسهيلگر نيز حضور 
داشته اندداشته اند و اين روش براى آنها جذاب نباشد، در نتيجه مشاركت و اين روش براى آنها جذاب نباشد، در نتيجه مشاركت نكرده و خسته شوند. ضمن  نكرده و خسته شوند. ضمن 

اينكه يك روش معارفه همهاينكه يك روش معارفه همه جا يكسان كاربرد ندارد. جا يكسان كاربرد ندارد.
- ممكن است مقدمات كارگاه بسيار طوالنى- ممكن است مقدمات كارگاه بسيار طوالنى و خسته كننده باشد. مثًال در يك كارگاه  و خسته كننده باشد. مثًال در يك كارگاه 
حالت  اين  در  باشد.  حالت   اين  در  باشد.  شده  داده  اختصاص  معارفه  به  آن  نيم  و  ساعت  يك  شده،  داده  اختصاص  معارفه  به  آن  نيم  و  ساعت  يك  ساعته،  ساعتهشش  شش 
شركت كنندگان ممكن است عالوه برشركت كنندگان ممكن است عالوه بر اينكه احساس كنند كه زمان كارگاه از دست خواهد  اينكه احساس كنند كه زمان كارگاه از دست خواهد 
رفترفت و فرصت الزم براى دريافت محتواى آموزشى را نخواهند داشت و فرصت الزم براى دريافت محتواى آموزشى را نخواهند داشت، اين حس هم به آنها ، اين حس هم به آنها 
دست دهد كه تسهيلگر بهدست دهد كه تسهيلگر به عمد مى خواهد زمان را از بين ببرد تا كارگاه عمد مى خواهد زمان را از بين ببرد تا كارگاه زودتر تمام شود. به  زودتر تمام شود. به 
ويژه اگر شركت كنندگان تا كنونويژه اگر شركت كنندگان تا كنون در كارگاه هاى زيادى شركت كرده باشند كه اين موضوع در كارگاه هاى زيادى شركت كرده باشند كه اين موضوع در  در 

آنها نيز كم و بيش اتفاق افتاده باشد وآنها نيز كم و بيش اتفاق افتاده باشد و تجربه چنين چيزى را داشته باشند. تجربه چنين چيزى را داشته باشند.
- ممكن است گاهى قبل- ممكن است گاهى قبل از شروع كارگاه، فرد يا افرادى با عنوان خوشامد گويى از شروع كارگاه، فرد يا افرادى با عنوان خوشامد گويى، سخنرانى ، سخنرانى 
در  معمول  طور  به  اتفاق  اين  دهند.  در   معمول  طور  به  اتفاق  اين  دهند.  اختصاص  خود  به  را  كارگاه  زمان  از  بخشى  غيره  اختصاصو  خود  به  را  كارگاه  زمان  از  بخشى  غيره  و 
كارگاه هايى كهكارگاه هايى كه از طرف سازمان هاى دولتى برگزار مى شود، بيشتر رخ از طرف سازمان هاى دولتى برگزار مى شود، بيشتر رخ مى دهد. در اين حالت،  مى دهد. در اين حالت، 
زمانى كه تسهيلگر بخواهد مقدماتزمانى كه تسهيلگر بخواهد مقدمات كارگاه (معارفه، قوانين، انتظارات و غيره) را  پيش ببرد،  كارگاه (معارفه، قوانين، انتظارات و غيره) را  پيش ببرد، 
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ممكن استممكن است با كمبود زمان مواجه شده و اين حس در شركت با كمبود زمان مواجه شده و اين حس در شركت كنندگان به وجود بيايد كه زمان  كنندگان به وجود بيايد كه زمان 
زيادى گذشته، اما هنوززيادى گذشته، اما هنوز وارد اصل مطلب نشده اند. وارد اصل مطلب نشده اند.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- مديريت نادرست زمان باعث مى شود كه وقت در آخر- مديريت نادرست زمان باعث مى شود كه وقت در آخر كارگاه كم بيايد. به اين صورت  كارگاه كم بيايد. به اين صورت 
كه تسهيلگر با حجمكه تسهيلگر با حجم زيادى از مطالب و فعاليت هايى كه فرصت پرداختن به زيادى از مطالب و فعاليت هايى كه فرصت پرداختن به آنها را پيدا  آنها را پيدا 
نكرده و بايد در ساعات آخر بهنكرده و بايد در ساعات آخر به آنها بپردازد، مواجه مى شود يا زمان در آخر كارگاه آنها بپردازد، مواجه مى شود يا زمان در آخر كارگاه اضافه  اضافه 
بيايد، يعنى تسهيلگر طبق برنامه پيش رفته  است وبيايد، يعنى تسهيلگر طبق برنامه پيش رفته  است و همه مطالب و محتوا و فعاليت ها را  همه مطالب و محتوا و فعاليت ها را 
نيز انجامنيز انجام داده است، اما تا پايان كارگاه زمانى اضافى باقى مانده داده است، اما تا پايان كارگاه زمانى اضافى باقى مانده كه از قبل براى پر كردن آن  كه از قبل براى پر كردن آن 

برنامه ريزى نشدهبرنامه ريزى نشده است. است.
پايان  به  زودتر  آخر  روز  در  كارگاه  پايان   به  زودتر  آخر  روز  در  كارگاه  ساعت  روزه،  چند  كارگاه هاى  در  معمول  طور  به  ساعت-  روزه،  چند  كارگاه هاى  در  معمول  طور  به   -
مى رسد. امامى رسد. اما اين موضوع بايد از قبل برنامه ريزى شده باشد. در صورت اين موضوع بايد از قبل برنامه ريزى شده باشد. در صورتى كه شركت كنندگان در ى كه شركت كنندگان در 
ساعات آخر تمايلى به مشاركت نداشتهساعات آخر تمايلى به مشاركت نداشته باشند و حتى به تسهيلگر فشار بياورند كه زودتر  باشند و حتى به تسهيلگر فشار بياورند كه زودتر 

كارگاهكارگاه را تمام كند، تسهيلگر با موقعيت دشوار مواجه مى شود را تمام كند، تسهيلگر با موقعيت دشوار مواجه مى شود..
- تسهيلگر براى اختتام كارگاه و پايان مؤثر، برنامه خاصى ندارد- تسهيلگر براى اختتام كارگاه و پايان مؤثر، برنامه خاصى ندارد و بالفاصله بعد از تمام  و بالفاصله بعد از تمام 
كم   كارگاهى  آموزش  تأثير  اينجا  در  مى رساند.  اتمام  به  كم  كارگاهى  آموزش  تأثير  اينجا  در  مى رساند.  اتمام  به  را  كارگاه  آموزشى،  محتواى  راشدن  كارگاه  آموزشى،  محتواى  شدن 
مى شود و شركت كنندگان به انجام فعاليت هايى درمى شود و شركت كنندگان به انجام فعاليت هايى در راستاى اهداف كارگاه برگزار شده، ترغيب  راستاى اهداف كارگاه برگزار شده، ترغيب 

نمى شوند.نمى شوند.
- گاهى در- گاهى در انتهاى كارگاه (همانند چيزى كه در ابتداى كارگاه بيان شد انتهاى كارگاه (همانند چيزى كه در ابتداى كارگاه بيان شد) مجرى يا سازمانى ) مجرى يا سازمانى 
كه كارگاه به سفارش آنها برگزار شدهكه كارگاه به سفارش آنها برگزار شده، برنامه اختتاميه دارد (مانند سخنرانى) كه اين موضوع ، برنامه اختتاميه دارد (مانند سخنرانى) كه اين موضوع 

مى تواندمى تواند باعث فشردگى وقت در آخر كارگاه شود. باعث فشردگى وقت در آخر كارگاه شود.
- پيش از شروع كارگاه، برنامه مشخصى براى ابتدا و- پيش از شروع كارگاه، برنامه مشخصى براى ابتدا و انتهاى آن داشته باشيد و براى آن  انتهاى آن داشته باشيد و براى آن 
در  بايد  كارگاه  در   بايد  كارگاه  مقدمات  و  ابتدا  براى  برنامه  و  فعاليت  بگيريد.  نظر  در  مقدمات  و  ابتدا  براى  برنامه  و  فعاليت  بگيريد.  نظر  در  نيز  مشخصى  نيززمان  مشخصى  زمان 
جهت به وجود آوردن فضاى دوستى وجهت به وجود آوردن فضاى دوستى و مشاركت در بين شركت كنندگان باشد، در عين اينكه  مشاركت در بين شركت كنندگان باشد، در عين اينكه 
آنهاآنها تفاوت ها و حتى اختالف نظرها را نيز مى بينند تفاوت ها و حتى اختالف نظرها را نيز مى بينند و درك مى كنند. براى هر چه بهتر طراحى  و درك مى كنند. براى هر چه بهتر طراحى 
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يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
 «يكى از مهم ترين ويژگى هاى پرداختن به اين  «يكى از مهم ترين ويژگى هاى پرداختن به اين 
مباحث (مقدمات كارگاه) آن هم در مراحل آغازين مباحث (مقدمات كارگاه) آن هم در مراحل آغازين 
تعاملى  جريان  درآوردن  حركت  به  برنامه،  تعاملى يك  جريان  درآوردن  حركت  به  برنامه،  يك 
ما  مشاركت  فرايند  مبناى  است  قرار  كه  ما است  مشاركت  فرايند  مبناى  است  قرار  كه  است 
ساختار  براى  فقط  كه  است  واضح  پس  ساختار باشد.  براى  فقط  كه  است  واضح  پس  باشد. 
مانند  مباحث  اين  با  كه  نيست  كارگاه  مانند ظاهرى  مباحث  اين  با  كه  نيست  كارگاه  ظاهرى 
كارگاه)  (مقدمات  و...  انتظارات  قوانين،  كارگاه) معارفه،  (مقدمات  و...  انتظارات  قوانين،  معارفه، 
شروع مى كنيم؛ چرا كه در آن صورت حتى اگر شروع مى كنيم؛ چرا كه در آن صورت حتى اگر 
در ابتدا، تمرين ها و فعاليت ها، هيجانى را در فضا در ابتدا، تمرين ها و فعاليت ها، هيجانى را در فضا 
فرايند  بر  حاكم  رويكرد  نتوانند  اما  كنند  فرايند ايجاد  بر  حاكم  رويكرد  نتوانند  اما  كنند  ايجاد 
احتمال  به  كنند،  نمايندگى  و  تثبيت  را  احتمال مشترك  به  كنند،  نمايندگى  و  تثبيت  را  مشترك 
فراوان چه بسا خودمان و جمع  را فريب داده ايم. فراوان چه بسا خودمان و جمع  را فريب داده ايم. 
براى  باشد  عرصه اى  بايد  كارگاه  مقدمات  براى اين  باشد  عرصه اى  بايد  كارگاه  مقدمات  اين 
ويژگى هايى  همان  تجلى  و  كار  كلى  روح  ويژگى هايى تبلور  همان  تجلى  و  كار  كلى  روح  تبلور 
پررنگ تر  حركتمان  ادامه  در  داريم  دوست  پررنگ تر كه  حركتمان  ادامه  در  داريم  دوست  كه 
شوند. بنابراين نحوه پرداختن به چنين مباحثى شوند. بنابراين نحوه پرداختن به چنين مباحثى 
يا اصالً پرداختن يا نپرداختن به آنها، به مقتضيات يا اصالً پرداختن يا نپرداختن به آنها، به مقتضيات 
مشترك  صالحديد  نهايت  در  و  كارگاه  و  مشترك كار  صالحديد  نهايت  در  و  كارگاه  و  كار 
مى گردد.» باز  شركت كنندگان  و  مى گردد.»تسهيلگران  باز  شركت كنندگان  و  تسهيلگران 

شروعشروع و پايان كارگاه، الزم است از قبل يك  و پايان كارگاه، الزم است از قبل يك 
شناخت كلىشناخت كلى از شركت كنندگان (سن، جنس،  از شركت كنندگان (سن، جنس، 
تحصيالت و غيره) داشته باشيد. بهترتحصيالت و غيره) داشته باشيد. بهتر است  است 
طراحى  نوع  تسهيلگر  كارگاهى  هر  طراحى براى  نوع  تسهيلگر  كارگاهى  هر  براى 
مقدمات را متفاوتمقدمات را متفاوت از كارگاه قبل آماده كند.  از كارگاه قبل آماده كند. 
مدل  مثًال  مدل   مثًال  كارگاه  مقدمه  اگر  اينكه  كارگاهضمن  مقدمه  اگر  اينكه  ضمن 
نيز  باشد  راستاى محتواى كارگاه  در  نيز معارفه  باشد  كارگاه  محتواى  راستاى  در  معارفه 
اين  از  پيشگيرى  براى  خوبى  كمك  اين ً  از  پيشگيرى  براى  خوبى  كمك  قطعاقطعًا 

موقعيت است.موقعيت است.
- بهتر است- بهتر است قانونى داشته باشيد با اين  قانونى داشته باشيد با اين 
هدف كه ابتداى كارگاه خيلى طوالنى نشودهدف كه ابتداى كارگاه خيلى طوالنى نشود. . 
براى مثال براى مثال 1010 درصد كل كارگاه به مقدمات  درصد كل كارگاه به مقدمات 
قوانين،  (معارفه،  يابد  قوانين،   (معارفه،  يابد  اختصاص  اختصاصكارگاه  كارگاه 
  33 كارگاه  يك  براى  مثًال  غيره)  و  كارگاه انتظارات  يك  براى  مثًال  غيره)  و  انتظارات 
مى كشد،  طول  ساعت  مى كشد،   طول  ساعت   88 روز  هر  كه  روز روزه  هر  كه  روزه 
اختصاصاختصاص  22 ساعت زمان به مقدمات كارگاه  ساعت زمان به مقدمات كارگاه 
روزه  يك  كارگاه  يك  روزه   يك  كارگاه  يك  براى  يا  است.  براىمنطقى  يا  است.  منطقى 
تا  تا   بين 3535  بين  توان  مى توان  دارد،  زمان  ساعت  مى  دارد،  زمان  ساعت  كه كه 66 
4040 دقيقه را به مقدمات كارگاه دقيقه را به مقدمات كارگاه اختصاص داد. اختصاص داد.

- فعاليت هايى كه براى بهتر انجام شدن ابتدا- فعاليت هايى كه براى بهتر انجام شدن ابتدا و انتهاى كارگاه انجام مى شود، بايد روح  و انتهاى كارگاه انجام مى شود، بايد روح 
مدل  اين  كه  ذهنيت  و  نگرش  اين  مدل   اين  كه  ذهنيت  و  نگرش  اين  با  را  فعاليت ها  است  الزم  كه  معنا  اين  به  با.  را  فعاليت ها  است  الزم  كه  معنا  اين  به  باشد.  باشدداشته  داشته 
فعاليت ها براىفعاليت ها براى به حركت درآوردن شركت كنندگان باهدف مشاركت هر چه بيشتر به حركت درآوردن شركت كنندگان باهدف مشاركت هر چه بيشتر الزم است  الزم است 

و نه فقط به عنوان يك فعاليت كهو نه فقط به عنوان يك فعاليت كه از قبل برنامه ريزى شده، انجام دهيد. از قبل برنامه ريزى شده، انجام دهيد.
- اگر قرار است- اگر قرار است در ابتدا يا انتهاى كارگاه، سخنرانى توسط اشخاص خارج از در ابتدا يا انتهاى كارگاه، سخنرانى توسط اشخاص خارج از كارگاه انجام  كارگاه انجام 
شود، بهتر است از قبل با آنها ياشود، بهتر است از قبل با آنها يا رابطين آنها در تماس باشيد تا در صورت امكان، موضوع رابطين آنها در تماس باشيد تا در صورت امكان، موضوع  
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سخنرانى نيز در راستاى اهداف و عنوان كارگاه باشد. اينسخنرانى نيز در راستاى اهداف و عنوان كارگاه باشد. اين موضوع باعث مى شود كه زمان نيز  موضوع باعث مى شود كه زمان نيز 
كمتر از دستكمتر از دست برود. برود.

- برنامه زمان بندى كارگاه، هر چند از قبل تدوين و- برنامه زمان بندى كارگاه، هر چند از قبل تدوين و تعيين شده، بهتر است كه همان ابتدا به اطالع  تعيين شده، بهتر است كه همان ابتدا به اطالع 
شركتشركت كنندگان برسد و در صورتى كه غالب شركت كنندگان براى ساعات كنندگان برسد و در صورتى كه غالب شركت كنندگان براى ساعات پايانى كارگاه مشكل دارند  پايانى كارگاه مشكل دارند 
يا تمايل دارند روز آخر كارگاهيا تمايل دارند روز آخر كارگاه زودتر تمام شود، مى توانيد تغييرى در برنامه ايجاد كنيد زودتر تمام شود، مى توانيد تغييرى در برنامه ايجاد كنيد. اين موضوع . اين موضوع 
باعث مى شود كه شما نيز بتوانيد ازباعث مى شود كه شما نيز بتوانيد از قبل براى پايان مؤثر، طبق زمان بندى جديد برنامه ريزى قبل براى پايان مؤثر، طبق زمان بندى جديد برنامه ريزى كنيد. كنيد.

- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- از- از قبل با پيش بينى امكان چنين وضعيتى، چند مدل اجرا قبل با پيش بينى امكان چنين وضعيتى، چند مدل اجرا براى مقدمات كارگاه برنامه ريزى  براى مقدمات كارگاه برنامه ريزى 
كنيد تا اگر در بدوكنيد تا اگر در بدو ورود و اجراى معارفه و آشنايى با شركت كنندگان، با ورود و اجراى معارفه و آشنايى با شركت كنندگان، با موقعيت دشوار مواجه  موقعيت دشوار مواجه 

شديد، براى ادامه مقدمات كارگاه از روششديد، براى ادامه مقدمات كارگاه از روش هاى خالقانه تر و بهترى استفاده كنيد. هاى خالقانه تر و بهترى استفاده كنيد.
- در صورتى كه شركت- در صورتى كه شركت كنندگان به مقدمات كارگاه اعتراض داشتند، مثًال بيان  كردند كه كنندگان به مقدمات كارگاه اعتراض داشتند، مثًال بيان  كردند كه  
چرا به اصل مطلب نمى پردازيم و غيره، براى آنهاچرا به اصل مطلب نمى پردازيم و غيره، براى آنها به طور شفاف توضيح دهيد كه كارگاه از  به طور شفاف توضيح دهيد كه كارگاه از 

همين االنهمين االن شروع شده و در كارگاه، اصل و فرع وجود ندارد شروع شده و در كارگاه، اصل و فرع وجود ندارد..
- در صورتى كه در ابتداى كارگاه درگير سخنرانى هاى طوالنى و- در صورتى كه در ابتداى كارگاه درگير سخنرانى هاى طوالنى و غير مرتبط از جانب  غير مرتبط از جانب 
سازمان برگزار كننده شديد، الزم استسازمان برگزار كننده شديد، الزم است هنگام شروع كارگاه، زمان بندى را با نظر و دقت هنگام شروع كارگاه، زمان بندى را با نظر و دقت خود  خود 
شركت كنندگان مورد بازبينى قرار دهيد تا در ساعاتشركت كنندگان مورد بازبينى قرار دهيد تا در ساعات آخر به شركت كنندگان و خودتان براى  آخر به شركت كنندگان و خودتان براى 

جمع كردن بحثجمع كردن بحث فشار وارد نشود و ابتداى كار نيز مقدمات كارگاه حذف فشار وارد نشود و ابتداى كار نيز مقدمات كارگاه حذف نشود. نشود.
- اگر در ساعات آخر كارگاه با واكنش هايى همچون- اگر در ساعات آخر كارگاه با واكنش هايى همچون خميازه كشيدن و به ساعت نگاه كردن  خميازه كشيدن و به ساعت نگاه كردن 
از جانب شركتاز جانب شركت كنندگان مواجه شديد، مى توانيد يك استراحت كوتاه بدهيد تا كنندگان مواجه شديد، مى توانيد يك استراحت كوتاه بدهيد تا شركت كنندگان  شركت كنندگان 

پس از استراحت، براى ادامه كارگاه انرژى داشتهپس از استراحت، براى ادامه كارگاه انرژى داشته باشند. باشند.
- براى برگزارى هر چه بهتر ابتدا و انتهاى كارگاه- براى برگزارى هر چه بهتر ابتدا و انتهاى كارگاه از خود شركت كنندگان كمك بگيريد. از خود شركت كنندگان كمك بگيريد.

- ساير موارد- ساير موارد
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 كارگاهى با عنوان شبكه سازى براى تعدادى كارگاهى با عنوان شبكه سازى براى تعدادى از سازمان هاى مردم نهاد، همسو با موضوع محيط زيست از سازمان هاى مردم نهاد، همسو با موضوع محيط زيست  
داشتم. بعد از انجام مقدمات كارگاه وقتى كه شروع بهداشتم. بعد از انجام مقدمات كارگاه وقتى كه شروع به ارائه مبحث اول كردم، متوجه شدم كه يكى  ارائه مبحث اول كردم، متوجه شدم كه يكى 
از حاضراناز حاضران كه از تسهيلگران باسابقه است در كارگاه حضور داشته و كه از تسهيلگران باسابقه است در كارگاه حضور داشته و يادداشت بردارى مى كند. بعد از  يادداشت بردارى مى كند. بعد از 
استراحت اول و دراستراحت اول و در بخش دوم كارگاه نيز حضور داشت. هر جا كه فكر بخش دوم كارگاه نيز حضور داشت. هر جا كه فكر مى كرد مطلب به اندازه كافى  مى كرد مطلب به اندازه كافى 
باز نشده يا نيازباز نشده يا نياز به مثال هاى بيشترى هست، مداخله كرده وارد بحث مى به مثال هاى بيشترى هست، مداخله كرده وارد بحث مى شد. اين موضوع براى من  شد. اين موضوع براى من 
چندان خوشايند نبود، چرا كهچندان خوشايند نبود، چرا كه اين حس را در من به وجود مى آورد كه اين حس را در من به وجود مى آورد كه كارم را خوب انجام نمى دهم و  كارم را خوب انجام نمى دهم و 
يا اينكه زيريا اينكه زير ذره بين هستم. در ضمن مداخله او باعث شد كه ذره بين هستم. در ضمن مداخله او باعث شد كه محتوايى كه از قبل آماده كرده ام را تا  محتوايى كه از قبل آماده كرده ام را تا 

حدىحدى تغيير داده و حداقل ترتيب زمانى آن را جابه جا تغيير داده و حداقل ترتيب زمانى آن را جابه جا كنم. كنم.

حضور يكحضور يك ناظر در كارگاه ناظر در كارگاه

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
 گاهى پيش مى آيد كه بنا به گاهى پيش مى آيد كه بنا به داليل متعدد، از جمله نظر سازمان مجرى و غيره يك نفر به داليل متعدد، از جمله نظر سازمان مجرى و غيره يك نفر به  
عنوان ناظر در كارگاه حضور دارد كه وظيفه نظارت را، همعنوان ناظر در كارگاه حضور دارد كه وظيفه نظارت را، هم بر كار تسهيلگر و هم بر فرآيند  بر كار تسهيلگر و هم بر فرآيند 
كل كارگاه، عهدهكل كارگاه، عهده دار است. به طور معمول، فرد ناظر از بين تسهيلگران دار است. به طور معمول، فرد ناظر از بين تسهيلگران و آموزشگران انتخاب  و آموزشگران انتخاب 
مى شود و ممكن است در اينجامى شود و ممكن است در اينجا فرد ناظر چندان توجيه نبوده و گاهى بخواهد در حين فرد ناظر چندان توجيه نبوده و گاهى بخواهد در حين فرآيند  فرآيند 

كارگاه مداخله و نكاتى را گوشزد كند. كارگاه مداخله و نكاتى را گوشزد كند. 
در هر حال وجوددر هر حال وجود يك ناظر، چه مداخله كند و چه فقط وظيفه نظارت يك ناظر، چه مداخله كند و چه فقط وظيفه نظارت را داشته باشد،  را داشته باشد، 
كه  صورتى  در  همچنين  شود.  كارگاه  تسهيلگر  كه   صورتى  در  همچنين  شود.  كارگاه  تسهيلگر  براى  دشوار  موقعيت  بروز  باعث  براىمى تواند  دشوار  موقعيت  بروز  باعث  مى تواند 
ناظر، خود تسهيلگر نباشدناظر، خود تسهيلگر نباشد نيز ممكن است به دليل ناآشنايى با آموزش به روش نيز ممكن است به دليل ناآشنايى با آموزش به روش كارگاهى و  كارگاهى و 

فرآيندهاى مشاركتى، نتواند نظارت درستى در مورد كارفرآيندهاى مشاركتى، نتواند نظارت درستى در مورد كار تسهيلگر داشته باشد. تسهيلگر داشته باشد.

 داليل احتمالى: داليل احتمالى:
- مجرى قصد دارد با ارزيابى- مجرى قصد دارد با ارزيابى مستقيم كار تسهيلگر و فرآيند كارگاه، در مورد تمديد پروژه مستقيم كار تسهيلگر و فرآيند كارگاه، در مورد تمديد پروژه  

آموزشى با تسهيلگر، تصميم گيرى كند.آموزشى با تسهيلگر، تصميم گيرى كند.
- مجرى بايد گزارش ارزيابى- مجرى بايد گزارش ارزيابى كيفى كارگاه را به باالدستى خودش بدهد. به همين دليل كيفى كارگاه را به باالدستى خودش بدهد. به همين دليل  

حضور يك ناظر مى تواند به شكل گيرى گزارش كيفىحضور يك ناظر مى تواند به شكل گيرى گزارش كيفى كمك كند. كمك كند.
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- مجرى مى خواهد نقاط قوت و ضعف تسهيلگر- مجرى مى خواهد نقاط قوت و ضعف تسهيلگر را به طور شفاف به وى يادآور شود، به  را به طور شفاف به وى يادآور شود، به 
همينهمين دليل حضور يك ناظر را در برنامه پيش بينى مى دليل حضور يك ناظر را در برنامه پيش بينى مى كند. كند.

- بنا به نتايج بازخوردهاى قبلى كه از كار تسهيلگر- بنا به نتايج بازخوردهاى قبلى كه از كار تسهيلگر گرفته شده است، مجرى تصميم  گرفته شده است، مجرى تصميم 
گرفته است كه يك ناظر درگرفته است كه يك ناظر در برنامه داشته باشد. برنامه داشته باشد.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- بهتر- بهتر است تسهيلگر از قبل درباره حضور ناظر در كارگاه مطلع است تسهيلگر از قبل درباره حضور ناظر در كارگاه مطلع باشد. به همين دليل  باشد. به همين دليل 
الزم است قبل از برگزارى كارگاهالزم است قبل از برگزارى كارگاه در اين خصوص از مجرى اطالعات كسب كند. همچنين به در اين خصوص از مجرى اطالعات كسب كند. همچنين به  

مجرى پيشنهاد كند كه فرد ناظر حتمًا تسهيلگر نيز باشدمجرى پيشنهاد كند كه فرد ناظر حتمًا تسهيلگر نيز باشد..
- در صورت موافقت مجرى، مى توان يك ميز جداگانه براى- در صورت موافقت مجرى، مى توان يك ميز جداگانه براى ناظر در محل كارگاه در نظر  ناظر در محل كارگاه در نظر 

گرفت (يا اينكه ناظرگرفت (يا اينكه ناظر در رديف بعد از شركت كنندگان بنشيند). در رديف بعد از شركت كنندگان بنشيند).
- مى توان ناظر- مى توان ناظر را به شركت كنندگان كارگاه معرفى كرد (يا از ناظر را به شركت كنندگان كارگاه معرفى كرد (يا از ناظر خواست تا خودش اين  خواست تا خودش اين 
كار را انجام دهد) اين موضوعكار را انجام دهد) اين موضوع باعث مى شود كه سردى روابط ميان شركت كنندگان و باعث مى شود كه سردى روابط ميان شركت كنندگان و ناظر  ناظر 

شكسته شده و بتوانند با هم ارتباط برقرار كنندشكسته شده و بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند..
- تسهيلگر نبايد اين حس را داشته باشد كه ناظر مى- تسهيلگر نبايد اين حس را داشته باشد كه ناظر مى خواهد در كار او اختالل ايجاد كند،  خواهد در كار او اختالل ايجاد كند، 
يا اينكه فقطيا اينكه فقط خطا ها را ببيند. تسهيلگر نبايد براى جلب رضايت ناظر خطا ها را ببيند. تسهيلگر نبايد براى جلب رضايت ناظر، در محتوا يا بازى ها ، در محتوا يا بازى ها 
تغيير به وجود بياورد ياتغيير به وجود بياورد يا براى انجام آن با ناظر مشورت كرده و با در براى انجام آن با ناظر مشورت كرده و با در نظر گرفتن ساير شرايط،  نظر گرفتن ساير شرايط، 

تغييرات را اعمال كند.تغييرات را اعمال كند.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صور  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:
- در صورت امكان، كل- در صورت امكان، كل فرآيند كارگاه را به ناظر توضيح دهيد. اين موضوع باعث فرآيند كارگاه را به ناظر توضيح دهيد. اين موضوع باعث مى شود  مى شود 
كه ناظر يك تصوير كلى از فرآيند كاركه ناظر يك تصوير كلى از فرآيند كار و محتواى كارگاه داشته باشد و ديگر در فرآيند كار و محتواى كارگاه داشته باشد و ديگر در فرآيند كار  
از  مى توان  داشت،  از   مى توان  داشت،  ادامه  همچنان  ناظر)  (مداخله  موضوع  اين  كه  صورتى  در  نكند،  ادامهمداخله  همچنان  ناظر)  (مداخله  موضوع  اين  كه  صورتى  در  نكند،  مداخله 

مجرى درخواست كرد تا به ناظرمجرى درخواست كرد تا به ناظر تذكر دهد. تذكر دهد.



نسخه الكترونيكى

حضور يك ناظر در كارگاه|95

- مى توان ناظر را در كار كارگاه مشاركت- مى توان ناظر را در كار كارگاه مشاركت  
به  را  دوجانبه  فرصت  يك  موضوع  اين  به داد.  را  دوجانبه  فرصت  يك  موضوع  اين  داد. 
وجود مىوجود مى آورد. به اين معنى كه هم تسهيلگر  آورد. به اين معنى كه هم تسهيلگر 
كار  سابقه  هم  او  كه  ديگرى  كار   سابقه  هم  او  كه  ديگرى  فرد  تجربه  فرداز  تجربه  از 
اينكه  هم  و  اينكه   هم  و  كرده  استفاده  دارد  كردهتسهيلگرى  استفاده  دارد  تسهيلگرى 
ضمن  ضمن   بتواند  نيز  ناظر  تا  مى شود  بتواندباعث  نيز  ناظر  تا  مى شود  باعث 
مشاركت، نظرات خود را منتقل و منصفانه تر مشاركت، نظرات خود را منتقل و منصفانه تر 

كاركار ارزيابى را انجام دهد.
- ساير موارد- ساير موارد

د.د.

يكى از تسهيلگران كه گاهى كاله نظارت را نيز يكى از تسهيلگران كه گاهى كاله نظارت را نيز 
بر سر داشته چنين مى گويد: بر سر داشته چنين مى گويد: 

ما  نيست.  مچ گيرى  نظارت،  از  ما «هدف  نيست.  مچ گيرى  نظارت،  از  «هدف 
رخ  به  و  ببينيم  را  ضعف  نقاط  فقط  رخ نمى خواهيم  به  و  ببينيم  را  ضعف  نقاط  فقط  نمى خواهيم 
آنها بكشيم؛ بلكه هدفمان ارتقاى كار تسهيلگر آنها بكشيم؛ بلكه هدفمان ارتقاى كار تسهيلگر 
است. ما نيز به  طور قطع، اشتباه ها و خطاهايى در است. ما نيز به  طور قطع، اشتباه ها و خطاهايى در 
بر  نظارت  با  حقيقت،  در  داريم.  تسهيلگرى  بر كار  نظارت  با  حقيقت،  در  داريم.  تسهيلگرى  كار 
كار تسهيلگران ديگر، ما نيز متوجه نقاط ضعف كار تسهيلگران ديگر، ما نيز متوجه نقاط ضعف 
يا چالش هاى خود خواهيم شد. كار ما يك كار يا چالش هاى خود خواهيم شد. كار ما يك كار 
مى گيريم.» ياد  يكديگر  از  ما  است.  مى گيريم.»دوطرفه  ياد  يكديگر  از  ما  است.  دوطرفه 
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تعداد نامطلوب شركت كنندگانتعداد نامطلوب شركت كنندگان كارگاه كارگاه
  

توصيف موقعيتتوصيف موقعيت
پيش  پيش   گاهى  يا  است  انتظار  حد  از  كمتر  يا  و  بيشتر  گاهى  يا  است  انتظار  حد  از  كمتر  يا  و  بيشتر  نفرات  تعداد  كارگاه ها  در  گاهى  نفرات  تعداد  كارگاه ها  در  گاهى   
مى آيد كه حضور شركت كنندگان در كارگاه هاىمى آيد كه حضور شركت كنندگان در كارگاه هاى چند روزه متغير باشد. ممكن است در شروع  چند روزه متغير باشد. ممكن است در شروع 
كارگاه تعدادكارگاه تعداد نفرات مناسب باشد و در حين جلسات كارگاه، تعداد نفرات نفرات مناسب باشد و در حين جلسات كارگاه، تعداد نفرات كم و يا زياد شوند.  كم و يا زياد شوند. 
تسهيلگر همه محتوا و برنامهتسهيلگر همه محتوا و برنامه كار را بر اساس تعداد نفرات مطلوب براى برگزارى يك كار را بر اساس تعداد نفرات مطلوب براى برگزارى يك كارگاه  كارگاه 
آموزشى آماده كرده است. ضمن اينكه چون كارگاه، يكآموزشى آماده كرده است. ضمن اينكه چون كارگاه، يك فرآيند مشاركتى است، تعداد نفراتى  فرآيند مشاركتى است، تعداد نفراتى 
بيشتر و يا كمتر ازبيشتر و يا كمتر از ميزان پيش بينى شده، ماهيت يك كارگاه آموزشى را زير ميزان پيش بينى شده، ماهيت يك كارگاه آموزشى را زير سؤال مى برد. در  سؤال مى برد. در 
اينجا تسهيلگر دچار دوگانگى بين نقشاينجا تسهيلگر دچار دوگانگى بين نقش تسهيلگرى و نقش سخنران (آموزشگرى) مى شود،  تسهيلگرى و نقش سخنران (آموزشگرى) مى شود، 
چرا كه برگزارىچرا كه برگزارى يك كارگاه مشاركتى با تعداد كم و يا زياد امكان يك كارگاه مشاركتى با تعداد كم و يا زياد امكان پذير نبوده و يا اينكه كيفيت  پذير نبوده و يا اينكه كيفيت 

الزم را نخواهد داشتالزم را نخواهد داشت..
 اغلب پيش مى آيد كه مجرى در مورد تعداد نفرات اغلب پيش مى آيد كه مجرى در مورد تعداد نفرات شركت كننده، با تسهيلگر هم نظر و  شركت كننده، با تسهيلگر هم نظر و 
موافق نيست. ياموافق نيست. يا اينكه فراموش مى كند تعداد مطلوب و مورد نظر تسهيلگر اينكه فراموش مى كند تعداد مطلوب و مورد نظر تسهيلگر چه تعداد بوده  چه تعداد بوده 
است. در اين حالت تسهيلگر غافلگير مى شود و ممكن استاست. در اين حالت تسهيلگر غافلگير مى شود و ممكن است دچار خشم، ترس و از دست  دچار خشم، ترس و از دست 
تعداد  با  كارگاه  يك  تعداد   با  كارگاه  يك  فرآيند  بردن  پيش  محدود،  زمان  يك  در  مى داند  زيرا  فرآيند،  بردن  پيش  محدود،  زمان  يك  در  مى داند  زيرا  شود،  تمركز  شوددادن  تمركز  دادن 
شركت كنندگان نامناسب، بسيار دشوار ياشركت كنندگان نامناسب، بسيار دشوار يا ناممكن است. در اينجا تسهيلگر عالوه بر نگرانى  ناممكن است. در اينجا تسهيلگر عالوه بر نگرانى 
از نحوهاز نحوه پيشبرد فرآيند كارگاه، نگران قضاوت شركت كنندگان و مسئوالن برگزارى پيشبرد فرآيند كارگاه، نگران قضاوت شركت كنندگان و مسئوالن برگزارى كارگاه درباره  كارگاه درباره 
نحوه كار خود نيز هست؛ چرا كه كيفيتنحوه كار خود نيز هست؛ چرا كه كيفيت كار تسهيلگر نيز در اين موقعيت پايين خواهد آمد. كار تسهيلگر نيز در اين موقعيت پايين خواهد آمد.

 قرار بود يك كارگاه با موضوع زيست پايدار براى قرار بود يك كارگاه با موضوع زيست پايدار براى معلم هاى يك مدرسه ابتدايى داشته باشم. طبق  معلم هاى يك مدرسه ابتدايى داشته باشم. طبق 
صحبت قبلىصحبت قبلى كه با مدير مدرسه داشتم، تعداد نفرات شركت كننده در كه با مدير مدرسه داشتم، تعداد نفرات شركت كننده در كارگاه  كارگاه 2020 نفر اعالم شده بود.  نفر اعالم شده بود. 
من نيز تمرين هامن نيز تمرين ها و بازى ها و همچنين اقالم و لوازم مورد نياز و بازى ها و همچنين اقالم و لوازم مورد نياز را با توجه به اين تعداد نفرات آماده  را با توجه به اين تعداد نفرات آماده 
كرده بودمكرده بودم. صبح، بسيار بانشاط و باانگيزه براى برگزارى كارگاه به مدرسه. صبح، بسيار بانشاط و باانگيزه براى برگزارى كارگاه به مدرسه رفتم. وقتى با راهنمايى  رفتم. وقتى با راهنمايى 
مدير مدرسه در سالن برگزارى كارگاهمدير مدرسه در سالن برگزارى كارگاه را باز كردم، به جاى بيست نفر با يك جمعيت را باز كردم، به جاى بيست نفر با يك جمعيت بيش از  بيش از 5050 نفر  نفر 

مواجه شدم. با ديدن جمعيت شوكهمواجه شدم. با ديدن جمعيت شوكه شده بودم. شده بودم.
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 داليل داليل احتمالى: احتمالى:
- از قبل توافق كتبى در مورد تعداد نفرات بين- از قبل توافق كتبى در مورد تعداد نفرات بين برگزاركننده كارگاه، مسئول برگزارى و يا  برگزاركننده كارگاه، مسئول برگزارى و يا 

مجرى نبوده است.مجرى نبوده است.
- شايد- شايد مسئول برگزارى كارگاه يا رابط وى در سازمانى كه پشتيبان مسئول برگزارى كارگاه يا رابط وى در سازمانى كه پشتيبان برنامه كارگاه است، در  برنامه كارگاه است، در 
مورد تعداد دقيق افراد شركت كنندهمورد تعداد دقيق افراد شركت كننده در كارگاه، اطالعات محدود يا ناقصى در اختيار داشته است در كارگاه، اطالعات محدود يا ناقصى در اختيار داشته است..

يا  و  خدمت  ضمن  آموزش  يا   و  خدمت  ضمن  آموزش  يا  كارگاه،  در  حضور  گواهى  نداشتن  يا  داشتن  دليل  به  يا-  كارگاه،  در  حضور  گواهى  نداشتن  يا  داشتن  دليل  به   -
كيفيت برگزارى كارگاه هاى قبلكيفيت برگزارى كارگاه هاى قبل و شناخت از تسهيلگر، شركت كنندگان به شركت در كارگاه و شناخت از تسهيلگر، شركت كنندگان به شركت در كارگاه  

ترغيب يا از حضور در آن منصرف شده باشند.ترغيب يا از حضور در آن منصرف شده باشند.
- مجرى- مجرى برگزاركننده كارگاه، به دليل كمبود بودجه يا داليل ديگر بدون برگزاركننده كارگاه، به دليل كمبود بودجه يا داليل ديگر بدون اطالع تسهيلگر،  اطالع تسهيلگر، 

تعداد نفرات را افزايش و يا كاهش دادهتعداد نفرات را افزايش و يا كاهش داده است. است.
فقط  وى  هدف  و  ندارد  كارگاه  فقط   وى  هدف  و  ندارد  كارگاه  مطلوب  و  كافى  تعداد  از  درستى  درك  كارگاه  مجرى  مطلوب-  و  كافى  تعداد  از  درستى  درك  كارگاه  مجرى   -

برگزارى كارگاه است.برگزارى كارگاه است.
- بين- بين تسهيلگر و مجرى برگزار كننده كارگاه، جلسه هماهنگى برگزار نشده تسهيلگر و مجرى برگزار كننده كارگاه، جلسه هماهنگى برگزار نشده و همه چيز  و همه چيز 
به صورت تلفنى يا غيرحضورى انجام شدهبه صورت تلفنى يا غيرحضورى انجام شده است و فرد رابط در انتقال مفاهيم، به هر دليلى است و فرد رابط در انتقال مفاهيم، به هر دليلى، ، 

درست عمل نكرده است.درست عمل نكرده است.
- هماهنگ كننده و تصميم گيرنده (كارفرما- هماهنگ كننده و تصميم گيرنده (كارفرما يا مدير) برگزارى كارگاه، دو فرد متفاوت هستند  يا مدير) برگزارى كارگاه، دو فرد متفاوت هستند 
و هرو هر يك تصوير متفاوتى از برگزارى كارگاه دارند. در اين مدل يك تصوير متفاوتى از برگزارى كارگاه دارند. در اين مدل كارگاه ها، ديده شده است كه  كارگاه ها، ديده شده است كه 

نظر تصميم گيرنده نهايىنظر تصميم گيرنده نهايى (مدير) براى برگزارى غالب شده و اين چالش به وجود (مدير) براى برگزارى غالب شده و اين چالش به وجود مى آيد. مى آيد.

براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:براى پيشگيرى از بروز اين موقعيت:
- گفتگو درباره جزئيات بسيار مهم است، زيرا بسيارى از اين- گفتگو درباره جزئيات بسيار مهم است، زيرا بسيارى از اين عوامل، روى برنامه ريزى و  عوامل، روى برنامه ريزى و 
طراحى آموزشى تأثير خواهند گذاشتطراحى آموزشى تأثير خواهند گذاشت. هر اندازه كه قبل از شروع برنامه اطالعات بيشترى . هر اندازه كه قبل از شروع برنامه اطالعات بيشترى 

كسبكسب كنيد، امكان بروز وقايع غيرمنتظره كاهش مى يابد. كنيد، امكان بروز وقايع غيرمنتظره كاهش مى يابد.
- مى توانيد- مى توانيد تعدادى از سؤاالت را براى رابط يا مسئول برگزارى كارگاه تعدادى از سؤاالت را براى رابط يا مسئول برگزارى كارگاه مطرح كنيد و از آنها  مطرح كنيد و از آنها 
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جواب بگيريد. به طور مثالجواب بگيريد. به طور مثال: چند نفر در اين برنامه شركت مى كنند؟: چند نفر در اين برنامه شركت مى كنند؟
- براى برگزارى- براى برگزارى هر كارگاه آموزشى، الزم است يك دستورالعمل ويژه همان كارگاه هر كارگاه آموزشى، الزم است يك دستورالعمل ويژه همان كارگاه، تدوين ، تدوين 
مطلوب  تعداد  شدن  قيد  دستورالعمل،  اين  در  مطلوب   تعداد  شدن  قيد  دستورالعمل،  اين  در  مهم  نكات  از  يكى  كنيد.  ارائه  مجرى  به  مهمو  نكات  از  يكى  كنيد.  ارائه  مجرى  به  و 

شركت كنندگان مدنظرشركت كنندگان مدنظر تسهيلگر است. تسهيلگر است.
- گاهى يك توافق كتبى درباره مسائل برگزارى كارگاه- گاهى يك توافق كتبى درباره مسائل برگزارى كارگاه كه تعداد مطلوب شركت كنندگان  كه تعداد مطلوب شركت كنندگان 
باعث  باعث )  برگزارى)  مسئول  و  (تسهيلگر  طرف  دو  امضاى  با  همراه  باشد،  برگزارى  مسئول  و  (تسهيلگر  طرف  دو  امضاى  با  همراه  باشد،  شده  قيد  آن  در  شدهنيز  قيد  آن  در  نيز 

پيشگيرى از بروز اين مشكل مى شود.پيشگيرى از بروز اين مشكل مى شود.
- الزم است- الزم است شما به عنوان تسهيلگر يا كمك تسهيلگر، در تماس هاى شما به عنوان تسهيلگر يا كمك تسهيلگر، در تماس هاى پيگيرى با مجرى،  پيگيرى با مجرى، 

بار ديگر تعداد نفرات مطلوب را يادآورىبار ديگر تعداد نفرات مطلوب را يادآورى كنيد. كنيد.
- گاهى ممكن است مسئول برگزارى در مورد تعداد نفرات- گاهى ممكن است مسئول برگزارى در مورد تعداد نفرات مطلوب قانع نشده باشد و بنا  مطلوب قانع نشده باشد و بنا 
بر داليل مختلف، مانندبر داليل مختلف، مانند صرفه جويى در هزينه ها يا كمبود بودجه، به شما صرفه جويى در هزينه ها يا كمبود بودجه، به شما درباره تعداد نفرات  درباره تعداد نفرات 
اصرار كند؛ در اين صورت الزم استاصرار كند؛ در اين صورت الزم است مختصات يك كارگاه آموزشى و فرآيند مشاركتى حاصل  مختصات يك كارگاه آموزشى و فرآيند مشاركتى حاصل 

از آناز آن را براى مسئول برگزارى يا رابط به صورت شفاف توضيح را براى مسئول برگزارى يا رابط به صورت شفاف توضيح دهيد. دهيد.
- ساير موارد- ساير موارد

  در صورت وقوع اين وضعيت در حي  در صورت وقوع اين وضعيت در حين كارگاه:ن كارگاه:
اين  كه  بگوييد  و  بگذاريد  ميان  اين   كه  بگوييد  و  بگذاريد  ميان  در  صادقانه  شركت كنندگان،  با  را  مشكل  اين  بايد  در-  صادقانه  شركت كنندگان،  با  را  مشكل  اين  بايد   -

موقعيت ممكن است چهموقعيت ممكن است چه مشكالتى را در روند كار به همراه بياورد. مشكالتى را در روند كار به همراه بياورد.
- در اين- در اين حالت توجه به وضعيت فيزيكى فضاى برگزارى كارگاه بسيار مهم حالت توجه به وضعيت فيزيكى فضاى برگزارى كارگاه بسيار مهم است (نور،  است (نور، 

گرمايش، سرمايش، صدا و غيره).گرمايش، سرمايش، صدا و غيره).
- بايد همواره از قبل- بايد همواره از قبل به فكر موقعيت هاى دشوار باشيد. در اينكه الزم است به فكر موقعيت هاى دشوار باشيد. در اينكه الزم است قبل از برگزارى  قبل از برگزارى 
كارگاه نقشه راه و طرح درس داشتهكارگاه نقشه راه و طرح درس داشته باشيد شكى نيست، اما همواره بايد اين انعطاف پذيرى را باشيد شكى نيست، اما همواره بايد اين انعطاف پذيرى را  

داشته باشيد كه تغييراتى در طرح درس خود بدهيد.داشته باشيد كه تغييراتى در طرح درس خود بدهيد.
- چند- چند نوع معارفه، يخ شكن و همچنين فعاليت هاى مربوط به نوع معارفه، يخ شكن و همچنين فعاليت هاى مربوط به گروه بندى را كه مى تواند براى تعداد  گروه بندى را كه مى تواند براى تعداد 

نفرات زيادنفرات زياد يا كم نيز كاربرد داشته باشد، آماده داشته باشيد تا يا كم نيز كاربرد داشته باشد، آماده داشته باشيد تا در صورت لزوم به كار ببريد. در صورت لزوم به كار ببريد.
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- در شرايطى كه تعداد- در شرايطى كه تعداد افراد زياد است،  افراد زياد است، 
است؛  ضرورى  سؤاالت،  پاركينگ  از  است؛ استفاده  ضرورى  سؤاالت،  پاركينگ  از  استفاده 
چراچرا كه به دليل تعداد زياد، امكان مطرح سازى  كه به دليل تعداد زياد، امكان مطرح سازى 
و پاسخگويىو پاسخگويى به همه سؤاالت فراهم نيست.  به همه سؤاالت فراهم نيست. 
مى شود،  مطرح  مى شود،   مطرح  پاركينگ  در  كه  سؤاالتى  پاركينگبه  در  كه  سؤاالتى  به 

ايميل يا  به صورت  سؤاالت را  بخواهيد  احتمال دارد  ايميل يا .  به صورت  را  سؤاالت  بخواهيد  دارد  احتمال  داده مى شودطى زمان مناسب پاسخ داده مى شود.  طى زمان مناسب پاسخ 
اينترنتىاينترنتى پاسخ دهيد كه در اين صورت حتمًا بايد به قول پاسخ دهيد كه در اين صورت حتمًا بايد به قول خود عمل كنيد. خود عمل كنيد.

- در هر حال بايد مراقب مشاركت افراد باشيد. تعداد- در هر حال بايد مراقب مشاركت افراد باشيد. تعداد زياد نبايد باعث شود كه از قدرت  زياد نبايد باعث شود كه از قدرت 
شنونده خوب بودنشنونده خوب بودن تسهيلگر كاسته شود. در اين حالت گذاشتن قانون براى كارگاه تسهيلگر كاسته شود. در اين حالت گذاشتن قانون براى كارگاه بسيار  بسيار 
مهم است. قوانينى چون صحبت نكردن هم زمان، استفادهمهم است. قوانينى چون صحبت نكردن هم زمان، استفاده نكردن از موبايل، دست بلند كردن  نكردن از موبايل، دست بلند كردن 
و صحبت كردن، پرهيزو صحبت كردن، پرهيز از بحث هاى دو نفره و حاشيه اى. همچنين تعداد از بحث هاى دو نفره و حاشيه اى. همچنين تعداد كم نيز نبايد منجر  كم نيز نبايد منجر 
شود كه كيفيت كار شما بهشود كه كيفيت كار شما به عنوان تسهيلگر تحت تأثير قرار بگيرد؛ چرا كه در اين عنوان تسهيلگر تحت تأثير قرار بگيرد؛ چرا كه در اين حالت نيز  حالت نيز 
مشاركت افراد بسيار شكننده مى شود و شمامشاركت افراد بسيار شكننده مى شود و شما بايد به اين نكته توجه كنيد. انجام فعاليت هاى  بايد به اين نكته توجه كنيد. انجام فعاليت هاى 

انرژىانرژى زا و همچنين استفاده از فعاليت هاى گروهى و بازى زا و همچنين استفاده از فعاليت هاى گروهى و بازى براى ارائه مطالب مناسب است. براى ارائه مطالب مناسب است.
- بر اساس شناخت شركت كنندگان- بر اساس شناخت شركت كنندگان در طول كارگاه، مى توانيد در هر بخش، از شركت در طول كارگاه، مى توانيد در هر بخش، از شركت كنندگان  كنندگان 
فعال بخواهيد براى ثبت يادداشت ها و يا بهفعال بخواهيد براى ثبت يادداشت ها و يا به عنوان همكار و كمك تسهيلگر در كنار شما  عنوان همكار و كمك تسهيلگر در كنار شما 
باشند. اينباشند. اين روش براى كارگاه هايى با جمعيت زياد پيشنهاد مى شود روش براى كارگاه هايى با جمعيت زياد پيشنهاد مى شود (اين روش براى كارگاه هاى  (اين روش براى كارگاه هاى 

يك روزه يا چند روزهيك روزه يا چند روزه مى تواند راه حل مناسبى باشد). مى تواند راه حل مناسبى باشد).
- در صورتى كه تعداد افراد- در صورتى كه تعداد افراد بيشتر از حد انتظار باشد و اين موضوع را از بيشتر از حد انتظار باشد و اين موضوع را از قبل بدانيد، بايد  قبل بدانيد، بايد 
براى آن چاره انديشى داشته باشيد. وجودبراى آن چاره انديشى داشته باشيد. وجود كمك تسهيلگر كارآزموده كه از قبل تجربه كار  كمك تسهيلگر كارآزموده كه از قبل تجربه كار 

كردن باكردن با شما را دارد، مى تواند كمك زيادى كند. شما را دارد، مى تواند كمك زيادى كند.
- راهكار لغو- راهكار لغو برنامه كارگاه براى زمانى است كه راه حل بهترى وجود برنامه كارگاه براى زمانى است كه راه حل بهترى وجود نداشته باشد. در اين  نداشته باشد. در اين 
صورت با توضيح مشكل به وجودصورت با توضيح مشكل به وجود آمده به شركت كنندگان، ضمن عذرخواهى از آنها كارگاه  آمده به شركت كنندگان، ضمن عذرخواهى از آنها كارگاه 

رارا لغو يا به زمان ديگرى موكول كنيد. لغو يا به زمان ديگرى موكول كنيد.
- ساير موارد- ساير موارد

                                                                                                                                            

يكى از تسهيلگران چنين مى يكى از تسهيلگران چنين مى   گويد:گويد:
كه  باشيم  داشته  قبل  از  برنامه ريزى  كه «يك  باشيم  داشته  قبل  از  برنامه ريزى  «يك 
روش  برنامه،  جمعيت،  تغيير  با  روش متناسب  برنامه،  جمعيت،  تغيير  با  متناسب 
كنيم.» عوض  را  آموزشى  تكنيك هاى  كنيم.»و  عوض  را  آموزشى  تكنيك هاى  و 
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