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مقدمه

و محدود شدن برگزاری جلسات حضوری، تالش نمود تا ضمن کسب دانش و مهارت های سازگار 19-انجمن تسهیلگران ایران، همزمان با شیوع ویروس کووید

. با شرایط جدید، تجارب خود را در حوزه راهبری جلسات آنالین در اختیار عالقه مندان بگذارد

:در نهایت از افراد و سازمان های زیر برای همراهی و همکاری شان در غنی بخشیدن به تجارب این حوزه سپاسگزاریم

فردمریم عطاریه، گلی احمدی : برگزاری جلسات ماهیانه انجمن بین المللی تسهیلگران در ایرانتیم -

1399ن و پاییز تابستامحمد ابراهیمی، زهرا عبادی، نرگس شهرستانی، زهرا نقوی، بهاره صفر نیا؛ :شرکت کنندگان دوره منتورینگ تسهیلگری آنالین-

"جلسات آنالین"تکمیل کنندگان پرسشنامه -

گلی احمدی فرد، زهرا عبادی: تیم طراحی و تحلیل پرسشنامه-

1399علی سخاوتی و گلی احمدی فرد، اردیبهشت : تیم برگزاری دوره دورکاری کاریموت-

انجمن بین المللی تسهیلگران -

فعالیت های وی در این حووزه  جمله از . می باشد1399مقاله پیش رو حاصل تجارب تسهیلگری و راهبری جلسات آنالین نگارنده، گلی احمدی فرد، در سال 

، آموزشگری و تسهیلگران در ایرانبین المللی آنالین ماهانه انجمن جلسات راهبری ، "آنالینراهبری و تسهیلگری جلسات راهنمای "می توان به تدوین مقاله 

وال آنالین کشوورهای حووزه   فستی"، تسهیلگری در "فستیوال آنالین تابستانه تسهیلگری ترکیه"، حضور در تیم برگزاری"تسهیلگری آنالین"منتورینگ دوره 

نگارنوده توالش دارد در ایون مقالوه     . جلسه آنالین بین المللی اشاره کرد50و شرکت در بیش از "تسهیلگری آنالین با محدودیت ها"راهبری جلسه ، "نبالکا

.   ضمن بررسی ابعاد مختلف جلسات آنالین، راه کارهایی برای بهبود عملکرد و اثربخشی این  جلسات ارایه دهد

انجمن تسهیلگران ایران

www.iranfacil.com: وبسایت

ilf.facilitators@gmail.com: ایمیل

1400خرداد 
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http://iranfacil.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/
http://www.iranfacil.com/
mailto:ilf.facilitators@gmail.com


41% 59%

دگانمشخصات پاسخ دهن-تحقیق تجربه کاربران از جلسات آنالین

. مود، به منظور بررسی تجربه کاربران از جلسات آنالین، پرسشنامه ای طراحی ن1399انجمن تسهیلگران ایران در سال 

ین مقالهه  نتایج این تحقیق در بخش های مختلف ا. نفر پاسخ دهنده از حوزه های مختلف کاری فرم را تکمیل کردند41

.   ارایه شده است

جنسیت پاسخ دهندگان سن پاسخ دهندگان تحصیالت پاسخ دهندگان
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جلسات آنالین

ی جلساتی هستند که افراد از موقعیت های مکانی و زمهان 

وی تعریف شده بهر ر متفاوت از طریق یک کانال ارتباطی 

گهرد هه    و با استفاده از دستگاه کامپیوتربستر اینترنت 

. دمی آیند و عموما از ویدیو، صدا و متن استفاده می کننه 

در جلسات آنالین به افراد اجازه ارتباط و تبادل اطالعهات 

.  زمان واقعی بدون حضور فیزیکی را می دهد 
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45%

45%

10%

جلسات حضوری جلسات مجازی جلسات ترکیبی حضوری و مجازی

5%

85%

5%
5%

صفر جلسه جلسه5تا 1از  جلسه10تا 5از  جلسه10باالی 

10بتهه  نشان می دهد که هر دو نوع جلسه آنالین و حضوری به نسبت مساوی مورد انتخاب پاسخ دهندگان است و التحقیق

.  درصد از آنها جلسات هیبرید را ترجیح می دهند

ی جلسه آنالین در هفته شرکت می کنند که حاکی از آن است که این جلسات بخش5الی 1از پاسخ دهندگان بین % 80باالی 

. از فعالیت های مرسوم شغلی شده اند

جلسات آنالین یا حضوری؟

5



انواع جلسات آنالین

ا اینترنتتماس تلفنی زنده بین چند نفر، شنیداری، از مکان های مختلف، از طریق خطوط مخابرات و ی-تله کنفرانس•

تکنولوژی ارتباط زنده چهره به چهره با شرکت کنندگان در موقعیت های مکانی مختلف  -ویدیو کنفرانس•

چت و گفتگوی گروهی همزمان از طریق بستر ارتباطی آنالین-پیام فوری•

فتهه از دو کلمهه   برگر-وبینار. ارتباط از طریق بستر اینترنت و کامپیوتر، دارای ارتباط تصویری و صوتی-وب کنفرانس•

نیز نوعی وب کنفرانس است با سطح تعامل محدود شرکت کنندگان-وب و سمینار

ترنتیک منبع توزیع محتوای واحد برای شنوندگان یا ببیندگان به صورت همزمان بر روی بستر این-وبکست•

حضور مجازی در فضای طراحی شده سه بعدی بر روی بستر اینترنت و برنامه های سازگار-ارتباط سه بعدی•

ترکیب حضوری و آنالین شرکت کنندگان-هیبرید•
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(  یک طرفه)وبینار
(تعاملی)وب کنفرانس 

75.6%

24.4%

(یک طرفه)وبینار 

(تعاملی)وب کنفرانس 

85.4%

14.6%

وب کنفرانس

ترجیح راهبران جلساتترجیح شرکت کنندگان جلسات

وب کنفرانس

وبینار یا وب کنفرانس؟

ان پاسخ دهنودگ نتایج تحقیق نشان می دهد

در هوور دو جایگوواه شوورکت کننووده و  راهبوور 

جلسه؛ جلسات تعواملی را بوه جلسواتی یو     

.   طرفه و دارای متکلم وحده ترجیح می دهند
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پاسخ دهندگان وب کنفرانس% 70باالی 

.های بین المللی را ترجیح می دهند

به طور کلهی مهواردی کهه در انتخهاب     

عبارتنههد از هسههتندمههوثر پلتفههرم

ان دسترسی آسان، امنیت، امکانات، امک

نت خرید راحت تر، نیاز به سرعت اینتر

.  کمتر و قیمت ارزان تر

استفاده از وب کنفرانس هامیزان
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5

1

2

34

تکنولوژی
اینترنت
...(شمند،کامپیوتر، تبلت، گوشی هو)سیستم 

پلتفرم وب کنفرانس
ابزارها و برنامه های آنالین
ابزارهای صوتی و تصویری

فرایند
چگونگی انجام کار، زمان
روشها، تکنی  ها و ابزارها

محتوا
خروجی های مورد انتظار/ هدف/ موضوع

مدارک و مستندات

مخاطب
ویژگی ها

انتظارات، نظرات و دیدگاه ها
نقش و نوع مشارکت

راهبر
برون گروهی/ درون

راهبری و هدایت فرایند آنالین

اجزای جلسات آنالین

هوت  ی  روش ج. به مانند جلسات حضوری نیاز به طراحی، برنامه ریزی و آماده سازی دارندجلسات آنالین 

اطمینان از در نظر گیری کلیه موارد الزم، این است که اجزای جلسوه را موورد تمرکوز قورار دهیود و چو        

. لیستی از فعالیت ها و هماهنگی های مورد نیاز برای هر جزء را تهیه و اجرایی کنید

9
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فاوت و نتایج تحقیق نشان می دهد صرفه جویی در وقت، عدم نیاز به رفت و آمد، امکان حضور در جلسه از مکان های مت

. صرفه جویی در هزینه برای پاسخ دهندگان از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر موارد برخوردار است

نمزایای جلسات آنالی

متمرکز بودن جلسات روی بحث اصلی 

...(پذیرایی، مکان،)تدارکات کمتر



ا دیگور  عمده ترین چالشی که پاسخ دهندگان در حین جلسات آنالین با آن رو به رو شده اند که تفاوت قابول تووجهی بو   

دی و دیگر مووارد بوه شورایط ارتبوا  دو طرفوه، مسوایل فور       . می باشد( و یا سرعت پایین)موارد دارد قطع شدن اینترنت 

باطوات  به نظر می رسد چالش اصلی بایستی در سطح سیاست گوذاری هوا و شورکت هوای ارت    . محیطی مرتبط می باشند

. منعکس شود

چالش های جلسات آنالین
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حواس پرتی

متمرکز بودن جلسات روی بحث اصلی

چند وظیفه ای بودن 



در نظهر  . ساعت باشد8ساعت تا بعضا 1یک جلسه آنالین می تواند کمتر از 

دقیقهه  45دقیقه ای بعد از هر 10گیری استراحت های متناوب کوتاه مدت 

؛ساعت4-3به طور متوسط و استراحت طوالنی مدت یک ساعته بعد از هر 

ی، استفاده از کانال های ارتباطی مختلف، روش ها و تکنیک ههای مشهارکت  

بازی ها و انرژی زاها؛ به عالوه رعایت اصول سخنرانی و ارتبهاط مهوثر مهی    

ه نقهش  توانند در حفظ انرژی و عملکرد برگزار کننده جلسه و شرکت کنند

.  مثبتی داشته باشند

60و 90نتایج تحقیق نشان می دهد مدت زمان متوسط جلسات به ترتیهب  

.  دقیقه است90و 60دقیقه می باشد و ترجیح پاسخ دهندگان به ترتیب 

طول زمان جلسات

12

راهکارهای بهبود جلسات آنالین



از فضای چت عمومی و خصوصی برای ایجاد و حفظ ستفاده ا
ارتباط و دریافت بازخورد

استفاده از ابزارهای رای گیری، تخته تعاملی، فضای کار تعاملی 
مانند جمبرد، میرو، میورال، منتی میتر، گوگل داک، گوگل اسالید،

...گوگل فرمز،

پرسش و پاسخ، ارایه نظرات و دریافت بازخورد ها با استفاده از 
کانال های ارتباطی موجود 

و بازی هازا ها انرژی : ذهنیاستفاده از فعالیت های جسمی و 

روشن بودن دوربین و برقراری ارتباط تصویری و غیرکالمی

به اشتراک گذاشتن محتوا و تولیدات جلسه توسط شرکت 
کنندگان

استفاده از گروه های کوچک گفتگو و تعامل گروهی

ارتقای مشارکت مخاطبان

شی یکی از عوامل بسیار مهم در کارایی و اثربخ

جلسات، وجود فضای مشارکتی جهوت درگیور  

کووردن فعووال شوورکت کننوودگان در فراینوود و  

بوه  . حصول خروجوی هوای دلخوواه موی باشود     

راحتی می توانید از طریق امکانوات و ابزارهوای  

موجود در فضای مجازی، مشوارکت مخاطبوان   

اف تان را جلب کنید و ضمن دستیابی بوه اهود  

خش تان؛ فضایی چالشی، هیجان انگیز و لذت ب

ه تجربوه و تحقیقوات نشوان داد   . را خلق کنیود 

است که میزان رضوایت از جلسوات مشوارکتی   

.  ستباالتر از جلسات سنتی و باال به پایین ا

13



گروه های کوچک
در جلسات
آنالین

نظارت راهبر

تقسیم مسئولیت

نتایج و خروجی ها

اطمینان از حضور اعضا 

شفافالعملدستور 

تقسیم اعضا متناسب با
زمان و وظیفه

حضور در گروه های کوچک
پاسخگویی 

ندمدیریت زمان و راهنمایی فرایپیام رسانی عمومی

نفره5-3گروه های 

موضوع و فرایند کار

گثبت و به اشتراک گذاری با گروه بزر

مدیریت زمان
مکتوب کردن گفتگو ها و خروجی ها

ارایه گزارش

تنها نماندن فرد در یک گروه

، در جلسات آنالین برای ایجاد فضای گفتگو، دریافت ایده ها و نظرات(Breakout rooms)تشکیل گروه های کوچک 

نکاتی که . مدیریت بهینه زمان و تعمیق محتوا می باشد که به ایجاد فضای مشارکتی و رضایت مخاطبان کمک می کند

.در استفاده از گروه های کوچک ضروری به نظر می رسند در شکل زیر آورده شده است
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نکاتی برای شرکت 
نکنندگان جلسات آنالی

اطمینهههان از کهههارکرد سیسهههت  

...ر،کامپیوتری، میکروفون، اسپیک حضور به موقع در جلسه و اطهالع  

رسانی عدم حضور پیش از جلسه

حضور در جلسات با نام رسمی یا مناسب جهت

آسان سازی ارتباطات و احترام به دیگران

و ذهنمطالعه اسناد ارسال شده پیش از جلسه و داشتن حضور 

ضهور  تالش برای آشنایی با ابزارهای آنالین مخصوصا پیش از ح

در جلسه 

ر میوت کهردن میکروفهون د  پرتی، استقرار در محلی با حداقل عوامل حواس 

وبایل، پرهیز از فعالیت جانبی مانند استفاده از گوشی منکردن، زمان صحبت 

بودنتمرین و تالش برای چند وظیفه ای ، ...،چک کردن ایمیل

پرهیهز از طهوالنی   )ابراز موجز، مشخص و ساده برای مدیریت زمان 

مهتکل  وحهده نبهودن و دادن فرصهت بهه      ، (گویی و حاشیه گویی

ان، دیگراحترام به نظرات و ایده های مشارکت، دیگران برای ابراز و 

تقاد ارایه بازخوردهای سازنده برای برگزاری بهتر جلسات به جای ان

محض

حمایت از راهبر جلسه با ارایه بازخورد و مشارکت در گفتگهو هها و  

قطهع اینترنهت،   )پذیرش چالش ههای فضهای آنالیهن    ها، فعالیت 

و همراهی الزم با راهبر جلسه و دیگران...( مشکالت فنی،

ش اعتقاد به یادگیری مادام العمر و تال

برای یادگیری مهارت های مهرتبط بها  

دنیای مجازی به جای مقاومت کردن
ارایه نگرش مثبت 

ایرانانجمن تسهیلگران 

15



تعیین اصولی برای
ه حفظ نظ  و احترام ب
شخصیت و نظرات 

افراد

ارتباط و اطالع 
هرسانی پیش از جلس

زمان، پلتفرم، )
موضوع، فرایند، 
ابزارهای دیجیتال، 

(...،هافرماسناد و 

اعالم و توافق با 
رای شرکت کنندگان ب

ضبط صدا و تصویر

استفاده از یخ شکن
ها و فعالیت های  
انرژی زای جسمی و 

ذهنی

ایجاد فضای مشارکت
همگانی

مر  بازخورد گیری مست
از شرکت کنندگان 
نسبت به شرایط و 

محتوا

نام بردن اسامی افراد
در جلسه

ه  محترمانایجاد فضای 
دوستانه با انرژی و 

مثبت

در نظرگیری کانال 
های ارتباطی متنوع 
در حین جلسه  

رعایت عدالت و 
انصاف برای ابراز 

نظراتو وجود 

داشتن ظاهر، تصویر
ن پس زمینه، زبان بد
ه و و لحن بیان دوستان
محترمانه

عدم تبعیض 
جنسیتی، نژادی، 

...قومی،

امنیت روانی در 
جلسات آنالین

ایرانانجمن تسهیلگران 
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استقرار در مکانی آرام و بدون سور و •
صدا

اعالم برگوزاری جلسوه و درخواسوت    •
همکووواری از اطرافیوووان و اعضوووای  

خانواده
خاموش کردن و یا در حالت سوکوت  •

قرار دادن گوشی همراه، تلفن منزل

؛ سووعی در رفووع مشووکل: مشووکل تکنیکووی•
جایگزین کردن ابزار در صورت امکان

داشووتن روش هووای : مشووکل شوویوه اجوورا •
اعووالم اینکووه شوویوه کووار دایمووا جووایگزین؛ 

بازنگری خواهد شود و اصوالحات و نظورات    
شودشرکت کنندگان لحاظ می 

الع تماس با پشوتیبانی و انتظوار بورای رفوع، اطو     •
زمالدستورالعمل مشکل به شرکت کنندگان و 

استراحت کوتاه تا رفع مشکلزمان •
ع کنسل کردن جلسه و اطوال : رفعدر صورت عدم •

رسانی بعدی به شرکت کنندگان

و  دسترسی به حداقل دو سرویس دهنده اینترنت•
سوئیچ به دیگری

دستیار/دومادامه راهبری جلسه توسط میزبان •
دادن زمان استراحت کوتاه برای رفع مشکل•
دگان  کننشرکت پیام رسانی به : عدم اتصال مجدد•

و اعالم دستورالعمل جهت کنسل شدن جلسه و  
کنندگاناطالع رسانی بعدی به شرکت 

راهنمووایی بوورای اتصووال   •
مجدد

: در صووورت عوودم اتصووال •
اشتراک گوذاری خروجوی   

پرتیعوامل حواس های جلسه

قطع شدن اینترنت 
شرکت کننده

نامهپیش نرفتن فرایند طبق بر

در پلتفرماختالل انقطع شدن اینترنت میزب

بول از  سنجش میزان آشنایی شرکت کنندگان ق•
جلسه

ی به اشتراک گذاشتن ویدیو یا محتووای آموزشو  •
استفاده از ابزار قبل از جلسه

ارایه آموزش پایه نحوه استفاده در جلسه•
زار همیاری و کم  شرکت کنندگان آشنا بوا ابو  •

دیگران مخصوصا در کارهای گروهی  به 

مهارت مخاطبان در همسطح نبودن 
دیجیتالاستفاده از ابزارهای 

بازخورد گیری مستمر•
ارایه پیوام هوای شوفاف، مشوخ ،     •

ساده
استفاده از چندرسوانه ای هوا بورای    •

ارسووال پیووام جهووت اطمینووان از   
پوشوووش سوووب  هوووای مختلوووف 

ارتباطی
دقت در اسوتفاده از کلموات، لحون    •

پیام، زبان بدن

ی ایجاد سوء تفاه  و سوء برداشت ناش
از کامل نبودن چرخه ارتباط دو طرفه

لسهو اخذ توافق شرکت کنندگان قبل و یا ابتدای ججلسه اعالم ضبط •
اعالم افراد و کانال هایی که به فایل ضبط شده دسترسی دارند•
اعالم رازداری و حفظ امانت•
اجازه خاموش بودن ویدیو در صورت عدم تمایل شرکت کننده  •

حساسیت به ضبط جلسات

در نظر گیری زمان های استراحت کوتاه•
استفاده از فعالیت های انرژی زا و بازی•
تعاملیمشارکتی و برگزاری جلسه •
اتنوع در استفاده از ابزارها و تکنی  ه•
اجازه خوردن و نوشیدن در صورت امکان•

افت انرژی

مدیریت ریسک جلسات آنالین

مخاطبان ناخوانده و دشوار

ایجاد دسترسی محدود  •
درخواست از مخاطبان جهت عدم انتشار لینو  •

جلسه
مدیریت افراد دشوار•
انتخاب پلتفرم ها و ابزارهایی با امنیت باال•

ایرانانجمن تسهیلگران 
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68.3%

31.7%

مزایا

Your  Title

چالش ها

Your  Title
راهکارها

ارتباط تصویری

برقراری ارتباط چهره به چهره•
کاهش سوء تفاه  ها و سوء برداشت ها•
امکان ارایه بازخورد غیرکالمی•
نمایش اشیاء و مکتوبات •
راهبر جلسه/دهندهاز ارایه حمایت •

پایین بودن پهنای باند اینترنت•
مشکالت فنی•
حضور در محل پر رفت و آمد•
مسایل فرهنگی•
...در حرکت بودن، وضعیت استقرار، خوردن و آشامیدن،•
حواس پرتی با دیدن تصویر خود•
ظاهر رسمینداشتن •

واگذاری تصمی  بهه شهرکت کننهده و درخواسهت بهه      •
همکاری در صورت تمایلش

جویا شدن علت فعال نبودن تصویر•
به کارگیری دیگر کانال های ارتباطی•
اجازه به روشن و خاموش کردن تصویر در صورت نیاز•
و فعالیت های سهرگرمی : استفاده از روش های تشویقی•

تعاملی مرتبط با تصویر
تایید و تشکر بابت همراهی و همکاری•
تصویر استفاده از پلتفرم های برگزاری با امکانات کنترل•

ارسالی و دریافتی
ری امکان پنهان کردن تصویر خود برای پیش گی•

پرتیاز حواس 
جایگزینی تصویر پس زمینهامکان •

ه پاسخ دهندگان تمایل بو % 68.3

ا روشن بودن وبکم خود مخصوصو 

یعنوی . در جلسات تعواملی دارنود  

زمانی کوه خوود فرصوت صوحبت     

.کردن داشته باشند

ایرانانجمن تسهیلگران 
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ار جهوان بوه   در طول تاریخ حیات بشر، لحظاتی بوده است که به هر دلیلی، دیدگاه عمومی پذیرفته شده نسبت به نظوام کو  

روت و ساختار قدرت، اخالق و قوانین، ثو )در چنین مواقعی داربست جهان . طور ناگهانی و تکان دهنده ای از بین رفته است

هانی رو بهه  سوال این است که چگونه با چنین ج. در نهایت دنیای جدید بایستی باز تعریف شود. فرو می ریزند( هیبت

؟زنی رو شوی ، معنادارش کنی  و در آن دست به عمل 

جمالتوی  . انسان در سطح جهانی تمرین تاب آوری و سازگاری با شووک وارده را تجربوه کورد   ، 19-کوویدپس از شیوع ویروس 

ه یمون  در عین حال ب. در همه جا بازتاب پیدا کرد"کل کره زمین درگیر ی  مساله شده است"یا "ی  دهکده هستیم"مانند 

د، اما در شدر مقایسه با مالقات های حضوری بیشتر جهانی نیز حضور تکنولوژی و سرعت سازگاری اش ارتباطات افراد دهکده 

.فضایی متفاوت

دگان و در ادامه چندین رویکرد استراتژی  برای مواجهه با تغییر و گذار از آن ارایه شده اسوت کوه موی توانود بوه برگوزار کننو       

.    شرکت کنندگان جلسات آنالین کم  کند

جلسات سازگار با آینده



ر حول  ی  محیط پایدار، تخصی  مجدد منابع موجود، تأکیود بو  تفکر خطی در 

ه فقوط شورایطی کو   . پاسخگو اسوت مسئله و بهره برداری از فرصت های موجود 

ت و موقعیت هایی که روابوط علو  . تفکر خطی در آن کار می کند نادر شده است

غییورات  وجوود دنیوایی بوا ت   . معلولی قابل کشف و تکرار هستند، کمیاب هسوتند 

کوه  ت مقابل عدم اطمینان اسپرسرعت نیازمند برداشتن ریس  و تاب آوری در 

.  این موارد در تفکر خطی وجود ندارند

انیوه هوای   چشوم انودازها و بی  . بینشی تغییرات پیش رو را ارزیابی می کندتفکر 

. قرارداد ها و مرزهای موجود را از نوو تنظویم موی کنود    . مأموریت ایجاد می کند

.ندکفرصت های جدید را معرفی می کند، محدودیت ها را تنظیم و برطرف می 

دید بوین  تعامالت ج. مختل کننده وجه ارتبا  با تغییر را افزایش می دهدتفکر 

محویط هوا و تجربیواتی را    . افراد، گروه ها و سازمان ها را امکان پوذیر موی کنود   

بنوابراین وقتوی   . فراهم می کند که اجازه بوه ظهوور الگوهوای جدیود موی دهود      

ش چهارچوب شناختی مان غنی تر شود، شناخت مان قوی تر، مسایل قابول پوی  

.شویمبینی تر و سازگارتر می 

وکرونوتوپ، رویکرد پیش ر. 1

Martinez, M. A. (2020). The Future of Facilitation: 
Leadership, Influence and Impact in Disruptive Times.
International Association of Facilitators.

  کرونوتوپ، شاخ  مکانی و زمانی است که در یو 

مکانی در زموان اسوت  . شودکل فکر شده ادغام می 

عیت که می تواند در واقعیت، یا واقعیت افزوده یا واق

. دمجازی ساخته شود، یا می تواند کامالً مجازی باش

اشوته  در کرونوتوپ باید بتوانیم آگواهی مووقعیتی د  

م، چوه  باشیم و سوال یا مشکل را به درستی بفهموی 

نحووه  )، مختول کننوده   (نحوه عملکرد مووثر )خطی 

اجهه بوا  نحوه مو)یا بینشی ( مقابله با مسایل نوظهور

.باشد تا اقدام مناسب را به کار گیریم( آینده
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رفرایند واکنش به تغیی
گذار از تغییر. 2

ار عمول  شناسایی و پذیرش تغییر، تاب آوری، سازگاری و ابتکو 

دنیوای مجوازی اجتنواب   . مهم ترین ارکان گذار از تغییر اسوت 

چگونهه راهبهران و شهرکت کننهدگان     . ناپذیر شده اسوت 

داشته جلسات می توانند انتقال موثری به فضای آنالین

باشند؟

در منحنی فرایند واکنش به تغییر، عکس العمول هوای انسوان   

طی زمان به تغییر ایجواد شوده را نشوان موی دهود و منحنوی       

انتقال راه کارهای حمایت کننده در ایون گوذار را نموایش موی     

.  دهد

م دانستن اینکه فردی در کجوای منحنوی قورار دارد، در تصومی    

انی از گیری در مورد نحوه و زمان برقراری ارتبا ، سطح پشتیب

. کمو  موی کنود   نهوایی  زمان اجرای بهتر تغییورات  و شخ  

ی فراهم کردن این آگاهی که دیگران هم این شرایط را درک م

بورای  کنند و احساسات مشابه را تجربه می کنند، بهتورین راه 

. استبازگشت با کمترین درد به عملکرد مطلوب 
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ید
جد
ت 
دا
ها
شن
پی

کاربران موجود

ود
وج
ت م

دا
ها
شن
پی

کاربران جدید

توسعه خلق

مدیریت سازگاری

کاربران موجود افرادی هسوتند کوه دانوش و مهوارت اسوتفاده از فضوای       

در کاربران جدید افرادی هستند که بوه توازگی  . آنالین و مجازی را دارند

. جلسات آنالین حضور پیدا کرده اند و دانش و مهارت کافی را ندارند

پیشوونهادات موجووود راهکارهووا، امکانووات و ابووزار هووای قبلووی فضووای     

پیشوونهادات جدیوود شووامل راهکارهووا، امکانووات و . مجووازی اسووت/آنالیوون

. مجازی است/ابزارهای جدید در بازار فضای آنالین

Adopted from IDEO Design Thinking Innovation Matrix

نوآوری جلسات آنالینماتریس. 3

ه و شرکت کننودگان جلسوات مجوازی، تصومیم بو     اگر راهبران

د کوه  زندگی کردن با تغییرات به وجود آمده گرفتند، می داننو 

نیازهوا و فشوارهای   . راه چاره، خلق فرصت هوای جدیود اسوت   

.  محیطی می توانند دری باشند به سوی نوآوری و خالقیت

دانوش و مهوارت  ( راهبر یا شورکت کننوده  )در صورتیکه کاربر 

انات و مرتبط با جلسات آنالین را دارد، می تواند با مدیریت امک

ابزارهای در دسترس جلسه ای مطلووب را تجربوه کنود و اگور     

گیورد  بتواند ابزارها و امکانات جدیدی را شناسایی کرده و یواد ب 

. عمال دانش و مهارتش توسعه می یابد

ستفاده از به تازگی ا( راهبر یا شرکت کننده)صورتیکه کاربر در

ایط جلسات آنالین را شروع کرده است، الزم است خود را با شر

به سازگار کند و در صورت وجود امکانات و ابزارهای جدید باید

. سوی ساختن شرایطی جدید پیش رود
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ط محوی آموخته رشته مهندسی فرد، دانش احمدی گلی 

انی مطالعات رهبری و روابط انسو رشته زیست از ایران و 

از . ددر مقطع کارشناسی ارشد از کشور اوگاندا می باشو 

یوادگیری ٔەفعالیت حرفه ای خود را در حوز1382سال 

توا  مشارکتی و تسهیلگری فرآیندی گروه آغواز نموود و  

ار کنون در پروژه های متعددی با رویکورد توسوعه پایود   

ر محلی با سازمان های دولتی، خصوصی و غیردولتوی د 

ه او کو . نقش تسهیلگر و آموزشگر همکاری نموده اسوت 

لگران موی  تسهیلگر مورد تأیید انجمن بین المللی تسهی

بووه همووراه تعوودادی دیگوور از   ، 1395باشوود در سووال  

شعبه ایون انجمون را در ایوران راه انودازی    تسهیلگران، 

، وب کرده و به منظور تبادل دانش و تجارب تسهیلگری

1396سووایت انجموون تسووهیلگران ایووران را در سووال   

در حووزه آمووزش و   همچنوین  . طراحی و ایجواد نموود  

. ندترویج میانجیگری در رفع تعارضات فعالیت می ک

https://www.linkedin.com/in/goli-ahmadifard/
https://www.linkedin.com/in/goli-ahmadifard/
https://join.skype.com/invite/eGzeXQbSpCpi
https://join.skype.com/invite/eGzeXQbSpCpi
http://www.instagram.com/goli_fard
http://www.instagram.com/goli_fard

