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ی مجموعه چینی خانه در بقعه شیخ صفی الدین اردبیل



روشهای کار گروهی برای حل مسئله :عنوان کارگاه 

تکنیک های کارگروهی و تصمیم گیری گروهی    

 کار تیمی موثر

 انواع مذاکره

 جلسات موثر

تصمیم گیری گروهی



:مقدمه 

 امروزه یکی از رموز موفقیت سازمانهای لرتر توجه به کار گروهی در

.میان کارکنان است 

 سازمانها با وجود گره های کاری به حیات خود ادامه میدهند  اما از آنجا که

د های تالش های گروهی  و تیمی ابعاد منفی و مثبتی دارند  شناخت فراگر

.گروهی  اهمیت دارد 

ز گروه امروزه توسعه ، تقسیم کار اجتماعی و تخصصی شدن امور استفاده ا

های  مختلف و لزوم توجه به کار گروهی و تیمی را بیش از پیش مورد

.تاکید  قرار می دهد 



: تعریف گروه 

 و تعدادی از افراد انسانی  که بر اساس  یک روابط متقابل: جامعه شناسان
. احساس همبستگی با یکدیگر  همکاری  و همیاری دارند 

 ویژگی ها  :

 ضوابط  و مقرارات

 هدف

 نام و نشان

 تشکیل جلسات و کفتگو

 معیار های گروهی

 همبستگی گروهی

 ساخت سازمانی

 روابط  افراد

 تصمیمگیری

 رهبری



 فوائد ایجاد گروه:

 سرعت دادن به کار

گرفتن ترفیع

 افزایش عملکرد کارمندان

 ایجاد اعتماد و ارتباط

 آموختن از دیگران

 کاهش استرس

بهره بردن از دیکران

 تمرکز بر هدف اصلی

 الزام های  توسعه کار گروهی:
 پژوهش ها
 بازخورد ها  و  ...



: تشکیالت گروههای کاری  و نقش اعضای گروه 
 رهبر /leader (تسهیل کننده و انسجام بخش  و رفع تعارض) نقش رهبری

 راهنما /Facilitator

اعضاء/

تشکیالت بر محور انتخاب اعضاء:

شخصیت

تعداد اعضاء



:  توجه به نقش های گروه 

1- هماهنگ کننده:

2- ایده پردازی:

3- منتقد  :

4- رابط خارجی

5- مجری تصمیمات

6- رهبر  :

7- بازرس



: اثربخشی گروه 

 در محیط کنش:

 تساوی

 حمایتگری

 گشودگی

 مثبت گرایی

 همدلی



:انواع گروهها 

1- عملکرد طبق دستورالعمل : گروه های رسمی

 مثال:

 گروه حاکم

 گروه تخصصی

 گروه گرداننده

 گروه کار

 گروه پروژه

 انواع شورا ها

2- گرو های غیر رسمی     :
   مرجع   / ذینفع   / دوستی  /



 طبقه بندی انواع گروهها :/

برحسب  نوع

 کارکرد ها

 مراحل توسعه

  الگوی پنج مرحله ای گروه :

1- شکل گیری

2- درگیری

3- انسجام

4- تکامل

5- از هم پاشیدن



: مزایای کار گروهی 

 برای افراد:

 افزایش اعتماد به نفس

 بهبود بهره وری

 افزایش معلومات  و مهارت

 آسان تر شدن کارها  از طریق تفکیک مسئولیت

 برای سازمان:

 هم افزایی

 بهره گیری از استعدادهای مختلف

 حل مشکالت پیچیده

 ایجاد حس مالکیت جمعی

 عملی شدهن پیشنهادات

 افزایش مشارکت



:فواید کار گروهی

۱.بیشتربهره وری
میشودمحققمدیریتوکارکنانتنگاتنگهمکاریباتنهابهرهوریافزایش.

اتمیشودباعثمدیریتوکارکنانضعیفرابطهیکهاستکردهثابتتجربه
.باشندنداشتهخود،روزانهیوظایفازبیشکاریانجامبهتمایلیکارکنان
وریضربهرهوریافزایشبرایمدیریتیاموردرکارکنانکردنسهیمبنابراین

.است

۲.شغلیرضایتافزایش
کیازبخشیراخودهستند،سهیمسازمانیتصمیمگیریهایدرکهکارکنانی

کنانکارخالقیتونفسعزتشرایطایندر.داردمشترکیهدفکهمیداننداجتماع
.میشودبیشتر

3.کارکیفیتافزایش
دهد،میافزایشسازماناهدافبهنسبتراکارکنانتعهدمدیریتیاموردرشراکت

هنگامر،دیگسویاز.میکنندبیشتریتالشتعهداینتٔامینبرایآنهابنابراین
یتکیفازتامیکنندکمکیکدیگربهآنهارفعبرایکارکنانمشکالت،بروز

.نشودکاستهخدمتیامحصول



:تعهد به تحقق اهداف 



۴.تغییرپذیرش

خپاسشدهاعمالتغییراتدرموردمیگیرند،بهکاررامشارکتیسبکهایکهمدیرانی

ازههمیشآنهامیشودباعثکارکنانمشارکت.میکننددریافتخودکارکنانازبهتری

.باشندآمادهآنهاباآمدنکنارورویاروییبرایوآگاهاحتمالیتغییرات

۵.اهدافتحققبهتعهد

انیپشتیبوحمایتازمیشونداتخاذکارکنانرضایتومشارکتباکهتصمیماتی

اشتهانددنقشآنهادرخودشانکهتصمیمهاییبهکارکنانکهچرابرخوردارند،بیشتری

.میکنندبیشتریتالشآنهاتحققبرایومیدهندنشانبیشتریتعهد

۶. کاهش ترک شغل

وامکانبرآوردهکردنعزتنفسکارکنانافزایشمییابدبامشارکتدرتصمیمگیریها

.افتخواستههایکارکناننیزفراهممیشود؛درنتیجهاحتمالترکشغلکاهشخواهدی

7. ارتباط صمیمانه

سبوکار،برایعملکردموفقیتآمیزک.مدیریتوکارکناننبایددرمقابلهمقراربگیرند

اکارگروهیب.ضروریاستکهرابطهیخوبیبینکارکنانومدیریتبرقرارشود

مسهیمکردنکارکناندرامورمختلف،امکانایجادرابطهاینزدیکوصمیمیرافراه

نای.میکندکهاحتراممدیرانبهدانش،تجربهوتحصیالتکارکنانرابههمراهدارد

.مهمترینمزیتکارگروهیاست

https://www.chetor.com/16319-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3/


۸.روحیهتقویت

این.دارندنظراظهارامکانکارکنانمشارکتی،مدیریتسبکهایانواعدر

رااهدافتحققوفاداریاینداشت؛خواهدپیدرراکارکنانوفاداریامر

تقویتودلگرمیباعثسازمانیاهدافتحققمسلماو.کردخواهدآسانتر

.شدخواهدکارکنانروحیهی

9.انگیزهافزایش:

،وخالقیتابرازامکانکهمیکندخلقمثبتیوخوبکاریمحیطمشارکت

باعثاقابلیتهارائهیفرصتمیدهد؛افزایشراکارکنانتحلیلیقابلیتهای

.میشودکارکنانانگیزهیتقویت

1۰. کاهش هزینه و اتالف وقت

اشدامااگرچهبهکارگیریسبکمشارکتیممکناستهزینههاییدربرداشتهب

ینچونهمچن.منفعتناشیازپیادهسازیموفقیتآمیزآنبسیاربیشتراست

درسبکمشارکتیتصمیمهابهشکلگروهیاتخاذمیشوند،پذیرشو

.پیادهسازیآنهازمانکمتریمیبرد



:افزایش انگیزه 



11. تقویت خالقیت و نوآوری

در.خالقیتونوآوریدومزیتارزشمندمدیریتمشارکتیهستند

تصمیمگیریهایگروهی،سازمانازهمافزاییناشیازدانشوانتخابدامنهی

زوقتیبهجایمدیرانهمهیکارکنانامکانابرا.متنوعیازافرادبهرهمیبرد

.ابدنظرداشتهباشند،احتمالدستیابیبهایدهایکارامدویکتاافزایشمیی

1۲. افزایش ظرفیت و اثرگذاری مدیریت

اینبنابر.مشارکتکارکنان،وفاداری،تفاهموهمکاریدوسویهرابههمراهدارد

تدرمسیرکارکنانبهندرتتصمیمبهتقابلبامدیرانمیگیرندودرنتیجهمدیری

.پیادهسازیتصمیمهایسازمانی،اثرگذاریباالییبرکارکناندارد

13. محیط کار مثبت گرا

اننیزوقتیمدیرانپذیراینظراتکارکنانباشندوبهآنهااهمیتبدهند،کارکن

کلدرنتیجهمحیطکاریمثبتیش.نسبتبهسازماناحساستعلقخواهندکرد

.میگیرد



:عالقه به کاروحسن نیت



1۴. تصمیمات کارآمد:

زکارکنان،بابهرهگیریا.تصمیمگیریفرآیندانتخاببهترینگزینهیممکناست

ابیبهمیتوانبرایمشکالتمختلفراهحلهایمتنوعیپیداکرد،درنتیجهدستی

.بهترینانتخابآسانترمیشود

1۵.بهترعملکرد

آنبهبتنسوهستندارزشمندسازمانبرایکهبرسندباوراینبهکارکنانوقتی

وتهپیوسمدیرانوقتی.شدخواهدبهترسازمانعملکردکنند،وفاداریاحساس

ود،میشاتخاذبهتریتصمیمهایباشند،کارکناننظراتجویایفعالبهصورت

.میشودتکیهتجربیاتواطالعاتدانش،ازگستردهایدامنهیبرزیرا

1۶. افزایش اعتماد

درسبکهایمدیریتاشتراکیروند.اعتمادعاملمهمیدررهبریموفقاست

نانبهدرنتیجهاعتمادکارک.تصمیمگیریمعموالبرایهمهآشکاروشفافاست

یتهمچنینشفاف.مدیریتوبهدنبالآنقدرترهبریمدیرانافزایشمییابد

خودیکیازمزیتهایبالقوهیسبکاشتراکیاست



:کارایی و عملکرد بهتر 



17.کاربهعالقه
جبموامراین.شودپذیرفتهمدیرانسویازکارکنانایدههایاستممکنگاهی

لتعوقتیمقابلدر.میشودکارشانبهآنهاعالقهیافزایشوکارکنانغرور
والقهعشود،دادهتوضیحکارکنانبرایواضحیشکلبهایدههانشدنپذیرفته
.نمیشودمتزلزلکارشانبهکارکناناشتیاق

1۸.تصمیم هاپذیرش
نهایییمتصمتصمیمگیریها،درکارکنانپیشنهادهایونظراتگرفتننظردربا

ردکارکنانمشارکتبا.میشودپذیرفتهکارکنانسویازجدلوبحثبدون
تحققایبرومیپذیرندراشدهاتخاذتصمیمراحتیبهآنهاتصمیمگیری،فرآیند

.میکنندتالشآن

19.نیتحسنافزایش
ویردمیگشکلکارکنانومدیرانبینخوبیرابطهیگروهی،کارومشارکتبا

رایطش.مییابدافزایشتولیدیخدماتومحصوالتکیفیتوکارکنانکارایی
انکارکنتامیشودباعثزیرااستارزشمندیعاملخوشایند،ومناسبکاری
ازمانسبهنیتحسنباوباشندداشتهکارهاوخودشدنبهتربهبیشتریمیل

.کنندخدمت



:تصمیمات کارآمد



:محاسن و معایب عضویت در گروه 

 مزایا ی عضویت:

 برخورداری از منابع اطالعاتی بیشتر

 یادگیری سریع

 پیشنهاد بیشتر برای حل مسئله

 افزایش رضایت شغلی

 آشنایی بیشتر اعضای  گروه با یکدیگر

 معایب  عضویت :

 تحت فشار بودن برای قبول عقاید دیگران

 سلطه یک عضو برموضوع

 تکیه بیش از حد بر دیگران



:مشکالت کار گروهی 

1- سردرگمی

2- اعضای سلطه جو

3-اعضای پر حرف

4-اعضای بی اعتناء

5- اصرار برتحمیل نظر های شخصی

6- تعجیل در عمل

7- متهم کردن دیگران

8-  ناادیده انگار ی

9- انحراف از موضوع

10- خصومت شخصی اعضاء

  لزوم توجه به حل مشکالت گروهی



:برخی موانع کار گروهی
1.کافیشایستگیعدم

کارکنانیجملهازمیکنند؛مطرحراخودنظراتکارکنانهمهیگروهی،کاردر

ویربطبپیشنهاداتبایدمدیران.نیستندبرخوردارالزمشایستگیودانشازکه

التمشکازیکیغیرمنطقیوناپختهنظراتدریافت.کنندغربالرانامناسب

.استمشارکتیسبکرایج

۲.مدیریتتمایلعدم

بهشیخورویمدیریتباشد،بیشترآنمنفعتازکارکنانمشارکتهزینهیاگر

اموردرکارکنانکردنسهیممیکنند،گمانمدیرانهمگاهی.نمیدهدنشانآن

.ندارندآنبهخوشایندیحسبنابراینمیکاهدآنهااعتباروقدرتازسازمان

3.گروه هاتأثیر

نانکارکخود،دلخواهنتیجهیبهرسیدنبرایمختلفدستههایوگروههاگاهی

هدف کهمشارکتحقیقیروحبرخالفکاراین.میدهندقرارتأثیرتحترا

.بودخواهدمیکند،دنبالراانتخاببهترینبهرسیدن



:تأثیر گروه ها



۴.ناکافیآموزش

کسبموفقیتآمیزپیادهسازیبرایهممدیرانمعموالبلکهکارکنانتنهانه

سب منامدیریتازناتوانمدیراننتیجهدر.نمیبینندکافیآموزشمشارکتی

از.دکننفراهمگروهیکارومشارکتبرایرامناسبمحیطنمیتوانندموقعیت،

گونهچنمیدانندنداشتهاند،کافیآموزشزمینهایندرکهکارکنانیدیگرسوی

ارآمدکومؤثرمشارکتموانعازیکیناکافیآموزش.کنندرفتارشرایطایندر

.است

۵.همیاریوهمکاریبهنامناسبرویکرد

سویازایدههایشانونظرهاهمهیکهدارندانتظارکارکنانازبرخیگاهی

ایتینارضاحساسکارکناننمیافتد،اتفاقاینوقتیوشودپذیرفتهمدیریت

.نمیدهندنشانهمکاریبهتمایلیومیکنند

۶.به روزاطالعاتودانشکمبود

بهروزاطالعاتودانشازبایدکارکنانهمومدیرانهمموفق،مشارکتبرای

.باشندبرخوردارگوناگونزمینههایدر



:بی اعتمادی 



۷. بی اعتمادی:

کنندهارتباط،فرآیندانتقالایده،دانشوافکارازفرستندهیپیامبهدریافت

.ندبنابراینمهارتهایارتباطینقشمهمیدرمشارکتموفقیتآمیزدار.است

بیشتر کارکنانکمترازس طحمتأسفانهدرسازمانها،مهارتهایارتباطی 

.متوسطاست

۸.اتحادیه ها

گاهی.هستنداتحادیههاعضوکارکنانبزرگ،ومهمسازمانهایبیشتردر

رارقتأثیرتحتخوداهدافنفعبهرامشارکترونداتحادیههارهبرانواعضا

نتیجهیبهکارکنانمشارکتاستممکنکهمعناستبدیناینومیدهند

نشودختمکارآمدی

9.فراگیرمشارکت

هیهممؤثرمشارکتاما.باشندداشتهنقشتصمیمگیریهادردارنددوستهمه

بهرسیدنصورتاینغیردرنیست،ممکنهمیشهزمینههاهمهیدرافراد

.کشیدخواهدطولزیادیبسیارزمانقابلاتکا،نتیجهای



 تعارض در گروه:
 علل :
 اختالف در اهداف و ارزش ها و برداشت ها و  ...
 نارضایتی شغلی
 خصومت شخصی
 تبانی و همدستی با دیگر اعضاء برای مقابله
 روش های حل تعارض :
 اجتناب
مدارا
 بازنده –برنده
  (برنده –برنده ) سازش
 حل مسئله



:ارزشیابی کار گروهی 

- مفهوم ارزشیابی

 ارزشیابی عملکرد

 انتخاب مالک های ارزشیابی

 ارزابی نتایج



 فومن –قلعه رودخان 



مبانی ، کلیات  و اصول کار تیمی 

 دیگر گروهی از افراد برای رسیدن به هدفی مشترک  با یک: تعریف تیم

.همکاری می نمایند 

 م زیر تی–رهبری –هدف -مهارت –انگیزه  دیدگاه : شناخت تیم–

ا  و نحوه ارتباط تیم ه-کارایی -تعهد گروهی -سلسله مراتب  ...
 مراحل شکل گیری  تیم :
  شکل گیری
  طوفان زایی
  هنجار سازی
 عمل
  فروپاشی



:کلیات 
چراكارتیمي؟

 •لزومتحولوتكامل

 •حلمسئله

 •استفادهازسینرژيجمع

 •ابزاريكارابرايشركتهايپیشرو

 •یادگیريفرديوجمعي

 •ایجادفرهنگسازماني



:  نقش های تیم

 خالق  و نوآور

 کاشف  و موسس

 تحلیل گر

 سازنده و سارمان دهنده

 نتیجه گیر  و تولید کننده

 کنترل کننده

 نگهدارنده

 گزارشگر

 هماهنگ کننده



: ویژگی های  تیم های کاری موفق 
 اهداف و مقاصد روشن

 آزادی بیان

 حمایت و اعتماد

 همکاری و در عین حال تعارض

 تصمیم گیری  صحیح

 روابط مناسب میان اعضای تیم

 ارتقای توانایی ها  و مهارت ها  ی فردی

 رضایت و خشنودی اعضاء تیم از کار جمعی



:توان بالقوه تیم 
نسبت  به فرد نتایج مطلوب  

نسبت به گروههای بزرگ انعطاف بیشرت 
افکار وسیع 
رشد مهارت 

تعهد در مقابل همدیگر 
...  ترغیب خود  و 

 انواع تیم:
  حل کننده مسئله
  تیم خودگردان
  تیم متخصص



:چگونگی  انتخاب  اعضای  تیم 
گروه -تناسب فرد 
شغل –تناسب فرد 
سازمان -تناسب فرد

 تنوع فرهنگی در گروه :

  تنوع فرهنگی عامل تجانس و   نامتجانسی



:تشکیل و توسعه تیم های کاری 

 مراحل:
 تفاهم یا تشکیل
 تعارض یا تردید
 تعاون یا تعدیل
 تداوم یا تثبیت

 فرا گرد شکل گیری  و توسعه گروه :
، گره ها مانند فرایند جامعه پذیری  انسان مراحل   اولیه ، رشد ، بلوغ

مرگ دارند .  بزرگسالی ، پیری 



:  خودگردانی یا استقالل  تیم های کاری 

 مل  در چنین تیم هایی  توان شناخت  و آگاهی افراد  برای ع: تعریف
مسئولیت و تصمیم گیری وجود دارد 

 انواع استقالل  تیمی  :
 مدیر گردان
 نیمه مستقل
  (  مستقل ) خودگردان
 ویژگی  :
 تقسیم نقش رهربی
 آزادی عمل باال ، بحث
 تبادل نظر  و تصمیم گیری دموکراتیک
 کنرتل کامل / نظار بر فعالیت گروهی



:  مزایای تیم های خود گردان

 افزایش  رضایت شغلی
 تغییر  طرز تلقی از اجبار به اختیار
 تهعد بیشرت  کارمند
 ارتباط بهرت کارمند و مدیر
 افزایش کارایی فرایند تصمیم گیری
 بهبود کیفیت
 کاهش هزینه های عملیات
 افزایش سود آوری  سازمان



:اصول کار تیمی 

 سازگاری و انعطاف پذیری
 همدل و همداستان
 تهعد پذیری
 برقراری ارتباط
 لیاقت و کفایت
 قابل اعتامد
 انضباط
یاران تیم را باال می کشند
 مشتاقان
 از خود / ارتقاء / جوشش تیمی /آمادگی /احساس رسالت / دارای هدف

..  و/ گذشتگی 



:عوامل اثر بخش یک تیم 
رهربی 

ارتباطات درون تیمی 
انسجام تیم  

تنوع شخصیتی در تیم 

 آفات کار تیمی:
  عدم توجه به هدف تیم
  بی اعتمادی
  عدم مسئولیت پذیری
  عدم تعهد



:تفاوت تیم و گروه 

وابتگی اعضای تیم  وابستگی متقابل بیشرتی دارند ، گروه
کمرت 

ن درگروه هر فرد مسئولیتی دارد برای کار گروهی که ممک
است موجب هم افزایی نشود اما در کار تیمی هامفزایی 

مشاهده می شود 
در کار گروهی ارتباط کمرت اما در تیم ارتباط بیشرت
 کاری در کار گروهی افراد به تفکیک از آنها خواسته می شود

انجام بدهند  اما در کار تیمی اعضاء از هوش و دانش و مهارت
برای اهداف تیم استفاده  و مشارکت میکنند 

 تیم تخصصی تر از کار گروهی است



:حل مسئله بصورت گروهی 

حلمسئلهگروهيومشاركتي

چراحلمسئلهبهصورتگروهيومشاركتي؟

اوًال:

معموًالمسائلومشكالتبخشهاوافرادمختلفيرامتأثرمينماید.

هریكازاعضاءگروهبهطورتخصصيوملموسميتواندآن

لبخشازمشكلكهباآنمواجهبودهاستراشناسایيوتجزیهوتحلی

ندهریكازافرادگروهميتوان.نمایندوبرايرفعآن،راهحلارائهنماید

درحلبخشيازمشك

لومسئله،مؤثرباشند.



حلمسئلهگروهيومشاركتي

ثانیًا:

معموًالخردجمعيوفكرگروهيبهترازفكریكفردتنهاست.

پذیرشوقبولتصمیمجمعراحتتروامكانپذیرتراست.

(ع)فرمایشموالعلي

اندیشههارابهیكدیگرپیوندبزنیدتا

درستيوحقیقتازآنهامتولدگردد.



(ادامه)حلمسئلهگروهيومشاركتي

معایبحلمسئلهگروهي:

زمانبیشترينیازدارد.

احتمالبروزتعارضدرآنوجوددارد.

رهبرگروهممكناستنظراتخویشرابرگروهتحمیلنماید.



:وچهمواقعيبهطورگروهي؟چهمواقعيحلمسئلهبهطورفردي

فرديیاگروهي؟

مشكالتسادهمشكالتپیچیده

گروهمتشكلازاعضامتجانسبودهواعضااز

مهارتهايالزمبرخوردارند.

 •ایدههاآزادانهوبهراحتيتبادلميگردند.

 •ایدههايخوبموردقبولواقعميشوند.

گروهبرترازفرداستحتينسبتبهبهترینافراد

عملكردگروهبدترازعملكردبهترینفرداست

دربرخيمواقعفرديودربرخيمواقعگروهي:نتیجهگیري



گروهمشاركتيیاتیم

مجموعهايازكاركنانكهبرايرسیدنبههدفيمشتركو

حلمسئلهايخاصبایكدیگركارميكنندوعالوهبراینكه

مسئولرفتارخودهستنددربرابررفتاردیگراننیزاحساس

مسئولیتميكنند.

درسیستممدیریتكیفیت،بهبودمداومفرایندها

جامعكیفیت،ششسیگماوكایزنتأكیدبركارتیمياست.





تعریفمذاكره

مذاكرهیكابزاراساسياستتاشماآنچهراكهازدیگرانميخواهید

مذاكرهتبادلارتباطبرايرسیدنبهتوافقياستكهشماو.بهدستآورید

طرفمقابلشمادارايمنافعيهستیدكهبینشمامشتركاستودرهمانحال

نانباگفتگوياعضايخانواده،كارك.منافعيداریدكهبایكدیگردرتضاداست

یكدیگروبامدیران،گفتگوهايانعقادیكقراردادویاحلیكاختالف

از...میاندونفر،دوفامیل،دوشخصیاچندگروه،اتحادیه،كشورهاو
.مصادیقمذاكرههستند



ضرورتمذاكره

امذاكرهیكحقیقتزندگيانسانهااستوانسانه
اشندحسباینكهدرچهسنوموقعیتيقرارگرفتهب

دوچهنقشهایيرادركاروزندگيايفامينماین
.بهمواردمتعدديازمذاكرهنیازدارند

انسانهاخواهانآنهستندكهدرتصمیماتيكهبر
كشمكش.آناناثرميگذارد،مشاركتداشتهباشند

هايروزمرهبینافراد،حلوفصلاختالفات،
آشنائيهاوتوسعههمكاريهاودوستيها،عقد

تماًمانیازمندبهكارگیرياهرم...قراردادهاو
مذاكرههستند



انواعمذاكره

گررارسیدنبهسازشمعموًالیكدیدراینروش،هریكازطرفینبرايخودمواضعيانتخابميكنندوبراي:مذاكرهمبتنيبرمواضع(الف

استازبهطرفدیگرازفرایندچانهزنياستفادهمينمایندوممكنتحتفشارونیرنگبهشیوههايگوناگونقرارميدهندودردادنامتی

.توافقحاصلشودوشایدهمنشودمواضعطرفینبرايرسیدنبهتوافق،بارهاتغییركندونهایتًاشاید

:مذاكرهمبتنيبراصولومعیارهايعیني(ب

:نتایجمذاكرهمبتنيبرمواضع

مذاكرهمبتنيبرمواضع(الف

راهنگاميكهمذاكرهكنندگانرويمواضعخودچانهميزنندخودشان:پافشاريبررويمواضعبهتوافقهايغیرمعقولمنتهيميشود-۱

شتربهاردهدفاعميكنندبیهرقدربیشترموضعخودشانراروشنميكنندوازآندربرابرحمالتو.درتاروپوداینمواضعمحبوسميكنند

۱هصفحهانواعمذاكر.باشد،ضعیفترميگردددرنتیجهحصولهرنوعتوافقيكهبامواضعاولیهطرفینمغایرتداشته.آنمتعهدميشوند

:نتایجمذاكرهمبتنيبرمواضع٦از

فراطيترهرقدرمواضعاولیهطرفینا.هردوطرفتالشميكنندبیشترچانهبزنندوكمترامتیازدهند:پافشاريرويمواضعكارایيندارد-٢

.یرافقممكنهستیاخزمانونیرويبیشتريالزماستتامعلومشودآیاواقًعارسیدنبهتو.باشدوامتیازاتكمتريبهیكدیگربدهند

.شابهميگرددوخطرنرسیدنبهتوافقراافزایشميدهدپافشاريزیادرويمواضعمعموًالمنجربهتركجلسهوتاكتیكهايم

یراینكههریكازطرفینسعيكنندطرفمقابلراواداربهتغی:زدپافشاريرويمواضعادامهروابطجاريرامخدوشوبهمخاطرهمياندا-٣

.گاهيقطعمیكندموضعنمایندوجدالومنازعاتازاینقبیل،روابططرفینراتیرهو



با تشکر از حضور گرم و صمیمی تان 
1396اسفندماه / تقوی طلب  


