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 شایستگی های اصلی انجمن بین المللی تسهیلگران

 
 یادداشت مفهومی 

از  نانیاطم قرار گرفت. هدف یمورد بازنگر 2003و در سال  افتیتوسعه  ، شایستگی های اصلی تسهیلگر انجمن بین المللی تسهیلگران،شیسال پ ستیاز ب شیب در ابتدا

 .باشندمتعهد  ینامه اخالق نییارزشها و آ هیانیو به ب بودهبرخوردار  یالملل نیشناخته شده ب یاستانداردهااز این بود که تسهیلگران حرفه ای دارای گواهی، 

  

حاصل  ننایرو چگونه اطم نی. از اشده اندبرخوردار  یمشابه شایستگی هایاز  زیآموزش ن و یگریگفتگو، مرب مانند فعاالنمشاغل  ریسارسد  یبه نظر مها  گذشت سال با

 انجمن بین المللی تسهیلگران برای حرفه تسهیلگری متمایز است؟ یاصل یها تیکه صالح میکن

  

تسهیلگر انجمن بین المللی  یاصل شایستگی های مرور وارد تسهیلگری می شوند؛که  یدر حال ظهور و نسل جوان عرصه های، یدر حال تحول جهان طیتوجه به شرا با

 مناسب می باشد.  ،یداریو پا بقا، ارتباطاز  نانیاطم برای یکل کردیرو کیبا تسهیلگران 
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Theresa Ratnam Thong  (Malaysia)  
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 Sharon Almerigi (Barbados)    

 Gary  Rush  (USA)    

 Simon Wilson  (UK)    
  

 

 اصلی تسهیلگری، انجمن بین المللی تسهیلگران های شایستگی
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 .بر همکاری با مشتری برقرار کنیدالف. روابط مبتنی 

 .شراکت کاری ایجاد کنید .1

 .تعهدات متقابل را شفاف سازی کنید ●

 .ها توافق کنیدها و مسئولیتدر مورد وظایف، نتایج قابل تحویل، نقش ●

 .به اجرا گذارید را مبنی بر همکاری ها و فرایندهایارزش ●

 .فرایندهایی متناسب با نیاز مشتری طراحی کنید  .2

 .محیط سازمانی را تجزیه و تحلیل کنید ●

 .نیازهای مشتری را تشخیص دهید ●

 .عیین کنیدتهای ذینفعان و سطح مشارکت آنان را  نقش ●

 .برای رسیدن به نتایج دلخواه، طرح های مناسب خلق کنید ●

 .و کیفیت نتیجه دلخواه را از قبل با مشتری تعریف کنید نوع ●

 .ای را به طور مؤثر مدیریت کنیدرویدادهای چند جلسه .3

 .و نتایج قابل تحویل، قرارداد ببندید کار با مشتری برای مقیاس ●

 .برنامه رویداد را تدوین کنید ●

 .برگزار کنید به طور مؤثررویداد را  ●

 .کلیه مراحل رویداد یا پروژه، ارزیابی و سنجش نمائیدرا در رضایت مشتری  ●
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 .ریزی کنیدب. فرایندهای گروهی مناسبی را طرح

 ها و فرایندهایی شفاف اتخاذ کنید که:روش .1

 .کننده شودمنجر به تقویت مشارکت آزاد در عین احترام به فرهنگ مشتری و تنوع شرکت ●

 .های پردازش اطالعات دارند، درگیر نمایددر یادگیری و شیوه شرکت کنندگانی را که رویکردهای مختلف ●

 .ای با کیفیت که پاسخگوی نیازهای مشتری باشد، حاصل شودنتیجه ●

 .زمان و مکان مناسبی را برای حمایت از فرایند گروهی مهیا کنید .2

 .ترتیب دهیدهدف جلسه کمک به تحقق فضا و تدارکات مناسب را برای  ●

 .ریزی کنیدبهینه از زمان برنامه استفادهبرای  ●

 .جّو مناسبی را برای حمایت از هدف جلسات فراهم کنید ●

 

  .پ. فضای مشارکتی ایجاد کرده و آن را استمرار دهید

 .های ارتباط بین فردی و مشارکتی مؤثر را به اجرا گذاریدمهارت  .1

 .های مشارکتی را به کار گیریدانواع فرایند ●

 .ارتباط کالمی مؤثر را به کار ببریدمهارت های  ●

 .ارتباطی صمیمانه برقرار کنیدبا شرکت کنندگان  ●

 .گوش کردن فعال را به کار ببرید ●

 .گری از خود نشان داده و به شرکت کنندگان بازخورد دهیدتوانایی مشاهده ●

 .مشارکت اطمینان حاصل کنیددربرگیرنده بودن و از  شناخته و مورد احترام قرار دهید تنوع را به رسمیت .2

 .کنندگان نظری مثبت داشته و آن را اشاعه دهیدبه تجربه و فهم تمامی شرکت ●
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 .اعتماد و امنیت ایجاد کنیدفضایی مبتنی بر  ●

 .های رفع آنها را شناسایی کنیدموانع مشارکت و راه ●

 .ها را بدون قضاوت بپذیریدهمه ایده ●

 .مندی از تنوع گروه ایجاد کنیدکنندگان جهت بهرههایی را برای شرکت فرصت ●

 .آگاهی و حساسیت فرهنگی را ترویج دهید ●

 .تعارض گروهی را مدیریت کنید .3

 .به افراد جهت شناسایی و بازنگری مفروضات اصلی کمک کنید ●

 .تعارض و نقش آن در یادگیری/بلوغ گروهی را دریابید ●

 .کنید محیطی امن برای آشکار شدن تعارض فراهم ●

 .مجموعه رفتارهای نشان داده شده توسط اعضای گروه را مدیریت کنید ●

  .ارزش تنش و تعارض را درنظر گرفته و تأثیر آن را برای اتخاذ تصمیمی گروهی خاطرنشان کنید ●

 .حساس باشید ،نسبت به عوامل فرهنگی مرتبط با تعارض ●

 .برانگیزیدخالقیت گروهی را  .4

 .کنید جلبهای مختلف یادگیری و پردازش اطالعات دارند، کنندگانی را که رویکردها و روششرکتتوجه  ●

 .تفکر خالق را تشویق کنید ●

 .های گروه هستنداز رویکردهایی استفاده کنید که متناسب نیازها و توانایی ●

 .انرژی گروه را برانگیخته و تحریک کنید ●

 

 



 

  

5  

  

?   
  
  

 .مناسب و مفید هدایت کنیدت. گروه را به سمت نتایج 

 .ها و فرایندهای شفاف، گروه را راهنمایی کنیدبا استفاده از روش .1

 .مشخصی را برای جلسه ایجاد کنیدزمینه  ●

 .بندی کنید تا حس گروه را دریابیدتوضیح و جمع ●

 .فرایندهای مرتبط با گروه کوچک و بزرگ را مدیریت کنید ●

 .شان تسهیل کنیدوظایفخودآگاهی گروه را درباره  .2

 .سرعت فعالیت ها را براساس نیازهای گروه تغییر دهید ●

 .ها و نظرات را از گروه استخراج کنیداطالعاتی که گروه نیاز دارد را شناسایی و داده ●

 تشریح کنید.ها را ای و چارچوبالگوها، روندها، دالیل ریشه کمک کنید؛ هایشانبه گروه در واکاوی مسائل اصلی در بحث ●

 .گروه را در اندیشیدن به تجارب خود یاری کنید ●

 .راهنمایی کنید ،گروه را برای رسیدن به اتفاق نظر و نتایج دلخواه .3

 .استفاده کنید به اجماع گروهیدستیابی  به متنوع مرتبط رویکردهای از  ●

 .هستنداز رویکردهای مختلفی استفاده کنید که مرتبط با تحقق اهداف گروهی  ●

 .فرایندها را با شرایط و نیازهای متغیر گروه سازگار کنید ●

 .پیشرفت گروه را ارزیابی و اطالع رسانی کنید ●

 .مسائل پیرامونی را با هدف تمرکز مجدد بر وظیفه موردنظر، شناسایی و تشریح کنید ●

 .تکمیل کار/وظیفه را تشویق کنید ●
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 .بپردازیدای و حفظ آن ث. به ایجاد دانش حرفه

 .ای داشته باشیددانش پایه .1

ها و فرایندها باشید )مثال: توسعه سازمانی، روانشناسی، رفع ها، گروهدارای دانش تئوری و عملی تسهیلگری فرایندی گروه و دانش مرتبط با افراد، سازمان ●

  .تعارض، پویایی تغییر، تئوری یادگیری و تفکر(

 .تسهیلگری آشنا باشیدهای با مجموعه ای از روش .2

 .ریزی کمک کنندگیری و برنامهبندی، تصمیمها، حل مسائل، اولویتتوانند به گروه در تولید ایدهها و یا فرایندهایی باشید که میآشنا به طیفی از مدل ●

 .های متنوع گروهی آگاه باشیدها و تکنیکبه روش ●

 .های گروهی را بدانیداز روش استفاده نادرستعواقب  ●

 .فرایند را از وظیفه و محتوا تمیز دهید ●

 .های جدید را در حمایت از نیازهای متغیر و نوظهور مشتری فرابگیریدها و تکنولوژیها، مدلفرایندها، روش ●

 .ای خود را حفظ کنیدجایگاه حرفه .3

 .تسهیلگری درگیر شویددر مطالعات و یادگیری مستمر مرتبط با حوزه  ●

 .داز اطالعات جدید در حرفه خود به طور مستمر آگاهی پیدا کنی ●

 .داندیشیدن و یادگیری را تمرین کنی ●

 .سازی بپردازیددر رابطه با پیشه تسهیلگری، به ایجاد دانش فردی و شبکه ●

 

 .ج.  در مقام تسهیلگر فرایند، نگرش حرفه ای مثبت را الگوسازی کنید

 .خودارزیابی و خودآگاهی را تمرین کنید .1

 .به رفتار و نتایج کلی فکر کنید ●



 

  

7  

  

?   
  
  

 .ای همخوانی داشته باشیدهای فردی و حرفهبین اعمال و ارزش ●

 .رفتار/سبک فردی خود را در راستای نیازهای گروه تنظیم کنید ●

 .باشیدهای شخصی و تأثیر بالقوه آنها در کار با مشتری داشته درک کافی از ارزش ●

 .کار کنید« درستی»با  .2

 .هایش باور داشته باشیدبه گروه و توانایی ●

 .در مقابله با شرایط، رویکردی همراه با درستی و نگرش مثبت داشته باشید ●

 .شرایط را از زاویه دید تسهیلگر توصیف کنید و نظرات متفاوت دیگران را جویا شوید ●

 .المللی تسهیلگران آمده است( الگوسازی کنیدهای اخالقی انجمن بینها و پیمانکه در بیانیه ارزش ای و اخالقی را )همان گونهمرزهای حرفه ●

 .کنید ازیطرفی را الگوسهای گروه اعتماد کرده و بیبه پتانسیل .3

 .به خرد گروه احترام گذارید ●

 .تشویق کنید که به ظرفیت، قابلیت و تجربه دیگران اعتماد شود ●

 .ها، هوشیار باشیدگروه و محتوای بحث نتایجبرای به حداقل رساندن تاثیرگذاری بر  ●

 .موضع عینی، غیردفاعی و بدون قضاوت داشته باشید ●

 


