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 راز برای برگزاری جلسات کاری موفق 41

 

 اقات در حاضر افراد تمام تعجب باعث من نو، دیدگاهی با کاری و کسب جلسه در قبل، دتیم

 آژانس اجرایی عوامل از یکی های صحبت و ارائه شروع از پس مدتی. شدم کنفرانس

 .بستم را تاپش لپ و رفتم او پیش شدم، بلند جایم از تبلیغاتی،

 

 بحث برای مختلف مشتریان از عالی مورد ۰۲ اینکه با: کردم ارائه توضیحاتی باره این در من

 اربرگز از بهتر کاری چه. بگیریم پیش متفاوت راهی داریم قصد داریم، اختیار در بررسی و

 رد. انداختم دور را جلسه صورت واقع، در کار، این با متفاوت؟ روشی با معارفه جلسه کردن

 حالخوش کامال بعدی، اتفاق از نداشتم، ها کار طبیعی روال زدن هم بر برای ای برنامه حالیکه

 رنگ آینده مشتریان از یکی های چالش و اهداف درباره مفید العاده فوق ای مکالمه ما: شدم

 این. دش سرزنده و تعاملی گفتگویی به تبدیل آغازین، سخنرانی. داشتیم تیم های تخصص و

 .ماست اصلی مشتریان از یکی انداز، چشم

 

 اما. کردم عذرخواهی ها آن از بعدا هم من و شدند، متعجب من کار این از افراد تمام البته،

 .شوند برگزار پربار و تعاملی کوتاه، جلسات، دارم دوست من

 

 این ادامه در. شده نوشته BFG Communications موسس مینی، کوین زبان از مقدمه این

 هستند، او تجربه که را موثر و موفق جلسات برگزاری با رابطه در موثر و مهم نکات مطلب

 .کنید مطالعه
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 مندارزش ساعتهای اتالف دارد، نیاز آن به ترکم مدیر یک که چیزی کاری، شلوغ یهفته یک طی

 .است دردنخور به و مفید غیر کاری جلسات گزاریبر دلیل به خود

 

 کاری جلسات

 رد کام دات سلری توسط که نظرسنجی طبق. کنندحساب خود دقایق تمام روی باید مدیران

 الفات بیشترین داشتند اعتقاد شوندهمصاحبه کارکنان از درصد ۷۴ شد انجام ۰۲۰۰ مارس

 .است زیاد جلسات در شرکت دلیل به ها،آن وقت

 

 هب کوتاه، زمان در و باشند مولد بسیار توانندمی برگزارشوند، خوبی به جلسات وقتی

 بیان مولد شدیداً جلسات داشتن رازچهارده  زیر، در. شوند نائل زیادی هایدستیافت

 .شد خواهند

 کنید آغاز موقع به را جلسه .۰

 حضور برای بیشتر دقیقه ۵ حتی نباید اند، شده حاضر کنفرانس سالن در موقع به که افرادی

 نهات ماندن، بدقول افراد منتظر. کنید آغاز را جلسه و بسته را در. کنند صبر دیگری فرد

 می دیگران ناراحتی باعث و رسند می دیر که کسانی. شد خواهد آنان رفتار تقویت باعث

 .شد نخواهند مرتکب را اشتباه این دیگر شوند،

 

 کنید مشخص را خود اهداف .۰

 در کاری دستور دارید قصد اگر. کنید مشخص جلسه شروع از پیش را خود نظر مورد هدف

 طریق از اهدافتان تا بنویسید ممکن شکل ترین کوتاه به را آن است بهتر بنویسید، مورد این

 .نشود منتقل تیم اعضای به کننده خسته و طوالنی ای نامه
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 دهید کاهش امکان حد تا را حاضر افراد تعداد .۳

 وقتی. دهید کاهش نفر ۴ تا ۵ به حداکثر را جلسه در کننده شرکت افراد تعداد کنید سعی

 .شوند می تماشاگر تبدیل اعضا برخی شود، تر بزرگ گروه

 

 کنید برگزار کوتاه را جلسات .۷

 نآ انجام برای الزم واقعی زمان گیرید، می نظر در کاری انجام برای که زمانی مواقع، بیشتر

 کار انجام پیشفرض زمان ساعت، یک ،Outlook یا Gmail های تقویم اساس بر احتماال،. است

. کنید ریزی برنامه دقیقه ۰۵ حتی یا ۷۵ ،۳۲ برای را جلسات کنید سعی. شود می محسوب ها

 .باشد موثر روزتان بودن پربار در تواند می کوتاه، هم هرچند زمان، در جویی صرفه

 

 باشید داشته همکاری انتظار افراد همه از .۵

 دیگر نکنید، شرکت جلسات در گرفته انجام های بحث در اگر موفق، های شرکت تمام در

 می محسوب ضروری امری ها، ایده گذاشتن اشتراک به و بودن فعال. شد نخواهید دعوت

 .شود

 

 بسازید متفاوت هایی پاورپوینت .۶

 از تربیش تصاویر، از. باشید داشته تری زیبا بصری ارائه توانید می نکات، این رعایت برای

 در سد،ر می نظر به منطقی کامال ها ارائه در توییتر قانون از استفاده کنید؛ استفاده کلمات

 از خالصه با را خود ارائه است بهتر. نکنید استفاده کاراکتر ۰۷۲ از بیش از اسالید، یک

 .ببرید پایان به بعدی های قدم و تصمیمات
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 کنید برگزار کنفرانس سالن از غیر جایی در را مالقات .۴

 نظر به کوچک های تیم برای مناسب ای ایده کنفرانس، سالن از خارج در جلسات، برگزاری

 .بنشینید آزاد فضای در تا بزنید قدم جلسه، طول در توانید می. رسد می

 

 خواهد اعضا های ایده بهتر شدن جاری باعث مناسب، های روش با تیمی های مالقات هدایت

 ماریش ثانیه آن اتمام برای شوند، کسل و خسته جلسه در حضور از افراد زمانیکه قطعا. شد

 چیست؟ شما نظر. کرد خواهند

 

 .کنید درک را کارکنان هایبرنامه و رفتارها، نیازها،. 8

 را آنها وریبهره و دهندمی اختصاص خود به را کارکنان از ارزشمندی زمان اغلب جلسات

 جاری یهفته فشارکاری و هابرنامه کنید،می ریزیطرح جلسات برای وقتی. دهندمی کاهش

 .کنیدشناسایی را کارکنان

 

 گیریتصمیم به که خدمت یک) نت دات گود ایز ون توسط ۰۲۲۲ در شده انجام تحقیق طبق

 عتسا جلسات، برای هفته زمان بهترین ،(کندمی کمک رویدادها مناسب زمان به راجع بهینه

 انکنندگشرکت به ایاندازه به تاریخ، این که دلیل این به. است یکشنبه روز ظهر از بعد ۳

 .یابند دست شدهتعیین هایاالجلضرب به تا دهدمی وقت

 

 .کنیدرعایت را آن و کنیدایجاد جلسه دستور.۲

 واالت،س طرح برای زمان تعیین شامل جلسات، گام به گام جزییات شامل باید جلسات دستور

 متما تا دهید قرار جلسه دستور در را آن برسند، نظر به بدیهی جزییات، اگر حتی. باشند

 لسه،ج دستور در موضوع هر یابید اطمینان. کننددرک را جلسه هدف بتوانند کنندگانشرکت

 .شودمی گرفته نظردر آن برای مناسبی زمان و شودمی توصیف روشنی به
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 دستور به افزودن اما ندارد، موردی جلسه دستور در ذکرشده موضوع یک از شدن رد 

 .نیست مناسبی اقدام جلسه برگزاری حین جلسه،

 

 .کنید واگذار مسئولیت افراد تمام به.۰۲

 ساتجل برگزاری برای وکارهایی ساز گوگل، و اپل قبیل از فورچون، برتر و موفق شرکت ۵۲۲

 کارکنان، از یک هر به جلسه هر در کارفرمایان، این چگونه؟. دارند علمی شکل به مولد

 .کنندمی واگذار مسئولیت

 

 ینرازآلودتر و تریندهش تحسین: اپل داخل” عنوان با کتابی ینویسنده الشینسکی، آدام

 ایجاد طریق از خود، جلسات در اپل که کرد کشف ،”کندمی کار چگونه عمل در امریکا شرکت

 توردس در موضوعات مسئولیت فرد، این. کندمی ایجاد پاسخگویی مسئول، مستقیماً افراد

 .است شده تعیین آن مسئول عنوان به که دارد برعهده را جلسه

 

 یدرباره تا کند وادار را کارکنان باید جلسه رییس مثال، برای: گیرید کار به را مشابهی مفهوم

 این به. کنند گزارش آن، بودن بزرگ یا کوچک از نظرصرف هفته، طی خود آوردهایدست

 .بود خواهند پاسخگوتر خود، کار قبال در و کنندمی مشارکت کارمندان تمام ترتیب،

 

 .کنید اجرا را ”پیتزا دو” یقاعده.۰۰

 افراد که کرد ایجاد امر این از اطمینان کسب برای راهبردی بزاس، جف آمازون، مدیرعامل

 هایمت بسازند، مولد هایتیم بتوانند مدیران کهاین برای. کنندمی شرکت جلسات در مناسب

 .کرد تغذیه را تیم اعضای پیتزا، دو با بتوان که باشند کوچک قدری به باید
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 اتجلس به باید که گیرند کار به افرادی کردنمشخص برای را نظریه این توانندمی مدیران

 هایگروه کارکنان، تمام برای و هفته هر در بزرگ یجلسه یک برگزاری جای به. شوند دعوت

 اتجلس در شرکت برای کلیدی کارکنان و شودمی ایجاد( هابخش مبنای بر شاید) تریکوچک

 .شوندمی دعوت

 

 .کنید ایجاد جلسات در کنندگانشرکت برای( هاپاداش و) هامشوق.۰۰

 مورد زمان از بیش جلسات شوندمی باعث شوند،می حاضر دیر جلسات در کارکنان وقتی

 امتم کهاین از اطمینان کسب برای. یابدمی افزایش تمرکز عدم و بکشند درازا به انتظار

 .بگیرید نظر در پاداش جلسات در شرکت برای شوند،می حاضر جلسه در وقت سر افراد

 

 مکنی فرض دهید اجازه مثال، برای. بگیرید نظر در جلسه برای را دقیقی شروع زمان ابتدا،

 ساعت رأس دقیقاً کارکنان، اگر. شوندمی شروع عصر ۳ ساعت رأس هاشنبهسه جلسات که

 میزت برای جلسه از بعد باید و شوندمی شناسایی تأخیری برچسب با نشوند، حاضر عصر ۳

 .بمانند بیشتر جلسه، اتاق کردن

 

 شدن انتخاب برای گزینه نخستین عنوان به توانمی شوند،می حاضر زودتر که را کارکنانی

 .کرد تشویق جدید، هایپروژه در

 

 .کنید عملیاتی را جلسات.۰۳

 هدافا همراه به گرفتند یاد را چهآن تا کنید ملزم را کنندگانشرکت تمام جلسات، انتهای در

 ندکمی کمک جلسه رییس به امر این. بگذارند اشتراک به ایثانیه ۳۲ فرصتی در خود، جدید

 تربیش تبیین به نیازی آیا و اندکرده حفظ را اطالعاتی چه کنندگانشرکت کندتعیین تا

 .خیر یا دارد وجود خاص موضوعات
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 که ددریابن تا کنند مطرح جلسات انتهای در را سواالت از ایمجموعه توانندمی جلسات روسای

 در و است شده ارائه مثال چند زیر در. اندگرفته یاد چیزی کنندگان،شرکت از یک کدام

 یافت؟ خواهید دست چیزی چه به برنامه طبق آینده، یهفته

 

 کرد؟ خواهید تقویت خود کاری تیم در را جلسه این از اطالعاتی چه

 

 .گرفتید یاد جلسه این از که ببرید نام را ارزشمند چیز یک

 

 .بگیرید نظر در جلسات برای را پایانی. ۰۷

 جلسات هک شود ایجاد اطمینان تا باشند داشته مشخصی پایان و شروع زمان باید جلسات تمام

 تا کندمی کمک جلسات روسای به پایان و شروع زمان. اندنشده دور خود اهداف از

 یا جانبی غیرضروری هایبحث برای فضا و دارند نگه اصلی مسیر در را کنندگانشرکت

 .دهدمی کاهش را آورمالل تکراری هایبحث

 

 از دعوت با. باشند متمرکز خاصی هدف بر و شوندطراحی خوبی به باید مولد جلسات نهایتاً،

 یوربهره دهنده،مشارکت و هنگام به مباحث ارتقای و جلسات در شرکت برای مناسب افراد

 .یافت خواهد ارتقا توجهی قابل شکل به جلسات


