
 
 
 

 فىُن َ سَش ٌای مطاسکت 

  
 

 تسٍیل گری
facilating 

 
 

 فاطمً سیاسپُس
 88-89ویمسال اَل 



 دسکجا؟

 تغییش< ----ریل عىُان تُسعً -

 مشدم ساالسی< ---- مشبرکتصیشمجمُعً -

 دس تشَیج  -

 دس آمُصش -

 دس تذقیق  -

 َدتی دس مذیشیت مىاتع اوساوی دس ساصمان ٌا -



 ثٌبثرایي 

 در فرد•

 در گروه ها•

 در سازمان ها•



 :ُذف •

 تالش ثرای رّضي ضذى

 گری تسِیل فرایٌذ •

 ّتجرثی هفِْهی ُبی چبرچْة هجٌبی ثر گر تسِیل ًمص•

 

 ثٌبثرایي  •

 کوک ثَ گسیٌص اُذاف هذاخلَ گراًَ•

 کوک ثَ گسیٌص ًْع تسِیل گری•

 کوک ثَ عراحی فرایٌذُبی یبدگیری هطبرکتی  •

 



  <----مشارکت 

 تلفیك تْاًبیی ُبی فردی در لبلت هْلؼیت ُبی گرُّی•



 <----تسهیل گری 

 هْثردرکبرُبی هطبرکت ازفرایٌذتْاًبسبزی استفبدٍ هِبرت ّ ٌُر•
 .گرٍّ اُذاف ثَ دستیبثی ثرای گرُّی

 ای ررٍ ثذّى گرٍّ اػضبی توبم ازسْی فرد یک کَ فرایٌذی•
 ضیٍْ تب کٌذ هی کوک گرٍّ ثَ اًحصبرعلجبًَ التذار یب سْءگیری

 افسایص هٌظْر ثَ را تصویوبت اتخبر ّ هسبئل ّحل تؼریف
 .ثخطذ ثِجْد گرُّی اثرثخطی

 پْیبیی ًْػی ثبضذ، آهْزش لبثل کَ آى از پیص هْثر هطبرکت •
 یک ُبی هْلفَ ُوسهبى فؼبلیت درثرگیرًذٍ فرایٌذ یک پیطجرد ثرای
 پبسخگْیی ثب ُوسهبى ریرثظ ُبی ّسبزهبى ُب گرٍّ اػضبی ًظبم،

 است جبری تغییرات ثَ هتؼبدل

 ثَ ثبیذ هْثرًذ، هطبرکتی خْاُبى تْسؼَ ًِبدی کبرگساراى اگر پس•
 یبد ُب، فؼبلیت پیطجرد ثب ُوسهبى ػول ػرصَ در هستور عْر

 .آّرًذ ػول ثَ را هْثری گری تسِیل ّ دٌُذ یبد ثگیرًذ،



 :پس 

  اص گزاس تذُل ،تاعثآرمبوی گری تسٍیل•
 یبدگیری کً مُضعی تً فشدی مُقعیت

 طُس تً داسد، جشیان دسآن فعال اجتماعی
 .ضُد می اثشتخص



 چَ افرادی ّ چرا؟•

 چگًَْ افراد ثَ یبدگیری هجبدرت هی ّرزًذ؟•

 افراد چَ چیسی یبد هی گیرًذ؟•



 :یک جملً کلیذی 
 یبدگیری جٌُري تسٍیل گری است

سطخ 
 اَل

تغییش دس فعالیت  
 ٌای کىُوی

عذم تغییش دس اسصش ٌا 
 ٌَىجاسٌا

سطخ 
 دَم

 

تغییش دس فعالیت  
 ٌای کىُوی

 

تغییش دس اصُل پزیشفتً ضذي َ 
تاکیذ تش دستیاتی تً داوص  
 جمعی اص طشیق یادگیشی  

سطخ 
 سُم

تشدیذ دس اصُل  
 اساسی  

طشادی دَتاسي ٌىجاسٌا دس  
 1َ2چاسچُب سطُح 



 سً مىطق برای طراحی یک چبرچُة تسٍیل گری

 

 

 

مىطق  
 ابساری

ٌذف اص قثل تعییه  
 ضذي

 افشاد مفعُل یا مىفعل اوذ

مىطق  
 راٌبردی

 

ٌذف اص قثل تعییه  
 ضذي

 

 افشاد مىفعل ویستىذ

مىطق  
 ٌذف معلُم ویست ارتببطی

افشاد اص طشیق تعامل دس  
تعییه ٌذف َفشایىذ  
 ٌمسُ می ضُوذ

 تلفیق مىطق راٌبردی َ ارتببطی< ---تسٍیل گری 



 سبک ٌبی تسٍیل گری

سبک -مُلفً     دل مسالً  اوعکاسی 

میاوجی گشی 
 پشاکىذي

تشوذي-تشوذي  

میاوجی گشی 
 یکپاسچً

 تاصوذي-تشوذي

تً کاسگیشی 
عمل َتفکش 

 وظام مىذ
 تً کاسگیشی عذم استفادي عذم استفادي تً کاسگیشی

 استثاطی ساٌثشدی ساٌثشدی استثاطی مىطق

مُقعیت 
 تسٍیل گش

یکی اص  
کىطگشان 

 فعال دس فشایىذ

کاسگضاس تیشَوی 
تشای یاسی 

 افشاد

کاسگضاس تیشَوی 
تشای 

دستکاسی 
افشاد تً مثاتً 

مُضُعات 
 ساٌثشدی

یکی اص  
مطاسکت  

کىىذگان فعال 
 دس فشایىذ

سطُح 
 یادگیشی

1َ2َ3  1 1 1َ2َ3  



 تسٍیل گر گرَي رٌبر در وقش ٌذایتگر گرَي

 خذمت دس سا َگشَي گشَي تشویاصٌاَاٌذاف تمشکض
 دیذن خُد اص دمایت

 خذمت دس سا خُد وقص َ گشَي تشویاصٌاَاٌذاف تمشکض
 دیذن گشَي اص دمایت

 تمرکس بر بحث ٌبی گرٌَی
  اثربخشی افسایش فرایىذٌبی بر تمرکس

 فردی مشبرکت

 مذُسیت داوسته دیگشان َدمایت اص آن ٌا خُدمذُسی َعالقً اوذک تً دسک وظشات دیگشان

 ...َ بُدن بٍتریه – بُدن کبرشىبش ببَرداشت
  – اوذ کبرشىبش دیگران کً ایه ببَرداشت

 ...َ اوذ بٍتریه

 خاظ دسمُاسد جض تً تذث دس مطاسکت تطُیق عذم
 مطاسکت کىتشل

 تطُیق مطاسکت دس تذث

طرح سئُاالت اوذک ٌَذایت بً سُی پبسخ  
 ٌبی بستً

  شذن رَشه برای َشفبف ببز سئُاالت طرح
 متعذد ٌبی حل راي طرح تسٍیل َ مسبئل

 ساي تً دستیاتی َ ٌا ایذي پیطثشد تشای پافطاسی
 خُد ٌای دل

 َ ٌا ایذي طشح تشای گشَي اص َدمایت گشی مشتی
 گشٌَی صُست تً ٌا دل ساي پیگیشی

 اتخبر تصمیمبت
  راي پیگیری َ آگبٌبوً جمعی تفبٌم حصُل

  گرَي کل َوظرات مىبفع وُعی بً کً حلٍبیی
 کىذ تبمیه را

 فعالیت دس یک گشَي کىتشل ضذي َ ثاتت
  تا متىاسة ساصگاسی تشای آمادگی َ پزیشی اوعطاف
 گشٌَی تشَن/دسَن متغیش ضشایط



  ُبیی فرصت ّ هٌبثغ آّردى فراُن ثر تسِیلگراى تبکیذ: ثٌتلی

   کٌترل ّ هذیریت تب یبدگیری ّلْع ثرای

  ثَ ُب گرٍّ ثرای هٌبست زهیٌَ سبزی فراُن ثرهجٌبی تسِیلگری

 .است یبدگیری هٌظْر

 ػِذٍ ثرای گرٍّ لبلت در افراد سبزی ّتْاًب حوبیت تسِیلگری

 تْسظ یبدگیری ّ تصویوبت هبلکیت ّ ُب هسئْلیت ضذى دار

 ُب آى خْد

 ایجلذکٌٌذٍ فمظ!ًیست هؼلن ، گر تسِیل داضت تْجَ ثبیذ اهب

 .ثیفتذ اتفبق جوؼی  یبدگیری آى در کَ است ضرایغی

 

 

 



 یک هذل تسِیل گری

 تؼریف رّضي هسبلَ -1

 هسبل حل ثب هرتجظ هطخص ُبی ّحیغَ اُذاف ثر تورکس -2

 عرح راٍ حل ُب -3

 ارزضیبثی راٍ حل ُب -4

 تْافك ثرسر راٍ حل ُب درارتجبط ثب اُذاف -5

 سبزی ػولی ثرای تصویوبت اتخبر چگًْگی درثبرٍ تْافك -6
 ُب حل راٍ

 هرّر ّثبزًگری تفبُوبت ّ دستبّردُبی حبصلَ -7



 ثرخی اثسارُبی تحلیل تسِیلگری
 SWOTتحلیل •

•Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats Analysis 

 PESTتحلیل •

•Political ,Economocal,Social,Technological Analysis 

  زهیٌَ در گرٍّ یب سبزهبى یک جبری هْلؼیت تحلیل ثرای هفیذ فرایٌذُبیی ُردّ•

  اًتخبة ُبی ّگسیٌَ پیبهذُب ارزیبثی تصویوبت، اتخبر ًْآّری، ّتْسؼَ کبرثرد

 .ضًْذ استفبدٍ هجسا یب ُن ثب تْاًذ هی کَ ...ّ

 (لْیي کرت) ًیرّ هیذاى تحلیل•

 ًیرُّبی هبثیي تؼبدل صْرت ثَ خْد هسبئل ثخطی ػیٌیت ثرای گرٍّ ثَ کوک•

                         (ػلی رّاثظ کطف) هبُی اسکلت تحلیل ّ  اًذیطَ عْفبى تکٌیک کوک ثب هتضبد

 

 

 



SWOT 
 هتٌبست ثب هْلؼیت جبری یک گرٍّ یب سبزهبى•

 لْت هْثر ثر کبرکرد تین/دستَ ثٌذی ًمبط ضؼف•

تِذیذ هرتجظ ثب ضرایظ پیراهًْی ّ / دستَ ثٌذی هْلؼیت ُبی فرصت •
 داخلی

 ًّیس لْت ًّمبط استفبدٍ لبثل ُبی فرصت گرفتي لرار تْجَ هْرد•
 ارزیبثی در هثجت اهتیبزات ػٌْاى ثَ ّتِذیذُب ضؼف ًمبط ثْدى هحذّد

   ّاًتخبة

 ریسی، ثرًبهَ هسبئل، حل ثَ تسِیلگر کوک ثب تین اػضبی ، ُوسهبى•
 .پردازًذ هی جوؼی یبدگیری

•PEST 

 / سیبسی ثؼذ چِبر از ُب ّهْلؼیت ػولکردُب تحلیل ثَ•
 .پردازد هی تکٌْلْژیکی ّ اجتوبػی /التصبدی

 

 


