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 روش بحث و هذاکزه

 فاطمه سمیعی 2



 اهذاف رفتاری

 :پس اص اتوبم ایي هجحث اص فشاگیشاى هحتشم اًتظبس هی سٍد 

 

 .لَاصم ثحث ٍ هزاکشُ سا ضشح دٌّذ-1

 .ضشایظ ٍ هَجَدیت گشٍُ سا تَضیح دٌّذ-2

 .فَایذ تطکیل جلسبت ثحث ٍ هزاکشُ گشٍّی سا ضشح دٌّذ-3

 .ٍظبیف اػضبی ضشکت کٌٌذُ دس جلسِ ثحث ٍ هزاکشُ گشٍّی سا ضشح دٌّذ-4
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 لواسم بحث و هذاکزه

  

 :الصهِ ثحث ٍ هزاکشُ یب ضشط تحقق آى 

 

 .ثبضٌذ ثیطتشیب دٍ ًفش -1

 .استجبط ثشقشاس ضَدّذف هطتشکی ثیي آى ّب اص عشیق کفتگَ ثشای سسیذى ثِ -2
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 لواسم بحث و هذاکزه

  

پذیذُ ای سا ثِ ٍجَد جوغ ضذى ایي دٍ ضشط ثب ّن 

هی آٍسد کِ دس اغغالح جبهؼِ ضٌبسی ٍ سٍاى  

 .هی گَیٌذ گزوهضٌبسی اجتوبػی ثِ آى 
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 گزوه

 

 :ضشط دٍ ًفش یب ثیطتش ثشای ایي است کِ 

 

 .ضشط ثؼذی ثتَاًذ حبغل آیذ 
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 گزوه

  

 :استجبط 

ثشقشاسی ثستگی ٍ پیَستگی ثیي فشد است ثب فشد یب افشاد دیگش ٍ ثستگی ٍ 

یب اهَس  ًتیجِ تَجِ ٍ ػالقِ آًبى ثِ اهش ٍاحذ پیَستگی ثیي دٍ ًفش یب ثیطتش، 

 .جذاگبًِ است
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 گزوه

دٍ ًفش حذاقل تؼذادی است کِ ثشای هجبحثِ ٍ هزاکشُ الصم است ٍ هؼوَال  

ثیص اص دٍ دسثبسُ اهَس هطتشک الصم است اتخبر تػوین یب حل هطکل ثشای 

 .ًفش ثب ّن ثِ گفتگَ ثپشداصًذ

 

 .الجتِ ثبیذ دس حذی ثبضذ کِ هبًغ گفتگَ ٍ هزاکشُ ًجبضذ
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 گزوه

  

حذاکثش تؼذاد افشاد ثشای جلسبت ثحث ٍ هزاکشُ هی تَاًذ اص  

 .ثبضذنفز  15نفز تا  12
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 نکته

ضشط استجبط یب ثشقشاس ثَدى ثستگی ٍ پیَستگی افشا  

ّذف  ثِ ّن ٍقتی حبغل هی ضَد کِ ٍجَد 

 .ًیض حبغل ضذُ ثبضذهطتشک 

 فاطمه سمیعی 10



 هقصذ یکی است ولی هذف و هنظور هتفاوت

11 

استجبط ٍ پیَستگی ثیي آًْب غَست ًخَاّذ گشفت. 

 فاطمه سمیعی



اجتواع دو نفز یا بیشتز که روابط روانی :گزوه عبارت است اس 

 .هشخص و روشنی با هن دارنذ
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 فوایذ تشکیل جلسات بحث و هذاکزه گزوهی

 : فَایذ ػلوی-الف

 ثبال ثشدى کفبیت ٍ کبسایی اقذاهبت جوؼی ٍ گشٍّی

 فَایذ ػولی-ة
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 فوایذ عولی

 تجبدل اعالػبت-1 
 

داهٌِ دیذ ٍ ٍقتی افشاد اعالػبت سا ثب یکذیگش دسهیبى هی گزاسًذ، 

لزا قبدس  دسک ٍ اعالع خَد سا ثب کوک یکذیگش ٍسؼت هی دٌّذ 

ٍ هطکالتی خَاٌّذ ثَد کِ ثِ تٌْبیی قبدس ثِ  حل هسبئل ثِ 

 .ضٌبخت ٍ حل آًْب ًوی ثبضٌذ
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 هثال

جْت هجبسصُ ثب ثیوبسیْبی  تطکیل جلسِ جْت تْیِ ٍ اجشای ثشًبهِ ای 

 اعضای هختلفثب سٍدُ ای 

 ٍ خػبیع اقلیوی هحلهَقؼیت جغشافیبیی -

 ٍ خػَغیبت فشٌّگی هشدم سٍحیبت-

 ...(حول ٍ ًقل ٍ ) اهکبًبت هَجَد-
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 هثال

 

 لزا جَاًت هتؼذد هسئلِ ضٌبسبیی هی ضَد ٍ تػوین

 -چٌبًچِ ًیت خیش دس هیبى ثبضذ-

 .اتخبر هی گشددپبیِ ٍ اسبس ٍاقؼیبت ضٌبختِ ضذُ، ثش 
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 فوایذ عولی

 تغییش یب تثجیت سفتبس-2

 

ثَدُ  ٍ اص عشیق  ثیٌطْب ٍ ضٌبختْبی اًسبى اکتسبثی 

فشاگشفتِ ٍ تثجیت هی ضًَذ لزا اص  آهَصش ٍ یبدگیشی 

جبیگضیي ضذى ٍ یب  تؼذیل، تغییشعشیق آهَصش قبثل 

 .ثیٌطْب ٍ سفتبسّبی دیگش ًیض ّستٌذ
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 فوایذ عولی

 اتخبر تػوین هقتضی-3

جشیبًی   -چِ فشدی ثبضذ ٍ چِ جوؼی–تػوین گشفتي 

است کِ هی تَاى اص اثتذا تب اًتْبی آى سا ثِ چٌذ هشحلِ 

 :تقسین هی ضَد
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 فوایذ عولی

 :  احسبس ًیبص-الف

 

احسبس تفبٍت ثیي ٍضغ هَجَد ثب ٍضؼی کِ اص ًظش  

تػوین گیشًذُ یب تػوین گیشًذگبى ثْتش است ٍجَد 

 .داضتِ ثبضذ
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 فوایذ عولی

ضٌبختي اهکبى یب ػذم اهکبى تحقق ٍضغ دلخَاُ ثب  -ة

 دس ًظش گشفتي اٍضبع ٍ ضشایظ ٍ هقذٍسات

 

سسیذى ثِ ٍضغ دلخَاُ  اًتخبة ساُ یب ساّْب ٍ ٍسبیل -ح

 ثب دس ًظش گشفتي سَد ٍ صیبى آًْب
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 فوایذ عولی

 :هَلَی

 

 ػقل ثب ػقل دگش دٍتب ضَد        ًَس افضٍى گطتِ، سُ پیذا ضَد

 ػقل قَت گیشد اص ػقل دگش     پیطِ گش کبهل ضَد اص پیطِ گش

 

 فاطمه سمیعی 21



 فوایذ عولی

 :ًتبیج تحقیقبت

 

 ثیطتش اص جبًت گشٍّْب ثَدُ است تب افشادساُ حلْبی دسست -الف

 

سد پیطٌْبدات ًبدسست  ٍ تَجِ ثِ اضتجبّبت دس گشٍّْب  : ػلت
 صیبدتش هی ثبضذ تب دس افشاد

 

 .افشاد سشیؼتش اص گشٍُ ثِ ساّْبی غلظ هی سسٌذ -ة
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 وظایف اعضای شزکت کننذه در جلسات بحث و هذاکزه گزوهی

 سّجش یب هذیش-1

 

 هٌطی-2

 

 هٌطی تختِ-3

 

 ًبظش-4
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 عواهل بوجود آورنذه رهبزی

 

 ٍجَد تؼذاد دٍ ًفش یب ثیطتش-1

 

یک ًفش ثب ًفش  تبثیشگزاسی ٍ تبثیش پزیشی ساثغِ -2

 یب ًفشات دیگش

 فاطمه سمیعی 24



 عواهل بوجود آورنذه رهبزی

کِ حشکت ثِ عشف آى ٍ اقذام ثشای حػَل  ّذفیهٌظَس یب -13

 .آى، خَاست عشفیي ساثغِ ثبضذ

 

ٍ ثب هیل ٍ خَاست کِ دس آى تبثیشپزیشی یب پیشٍی آگبّبًِ -4

 .ضؼَس ٍ اسادُ هَجَد ٍ تشس ٍ احسبس فطبس ٍ صٍس هفقَد ثبضذ
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 عواهل بوجود آورنذه رهبزی

 

ثیي ساّجش ٍ ّوخَاًی ّذف ٍ جْت 

پیشٍاى، ّویطِ ػبهل تؼییي کٌٌذُ  

سّجش دس حشکبت جوؼی ٍ گشٍّی 

 .است
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 عواهل بوجود آورنذه رهبزی

ٍقتی خَاست یب ّذف گشٍُ، ثِ ّش ػلتی تغییش هی کٌذ، کسی دس 

هقبم سّجشی قشاس هی گیشد کِ ثشای ثشآٍسدى خَاست ٍ ّذف 

تبصُ، داًبیی، تَاًبیی، صسًگی، جشات اقذام ٍ ػول ٍ ثبالخشُ  

 .ساّجشی افشاد گشٍُ سا داضتِ ثبضذ

 

 .دس ٍاقغ ثب تغییش اّذاف گشٍُ پیطشٍ ٍ ساّجش آى ًیض تغییش هی کٌذ
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 عواهل بوجود آورنذه رهبزی

ساثغِ آگبُ ٍ دلخَاُ ثیي سّجش  سا هی تَاى  سّجشیثِ عَس خالغِ 

ٍ پیشٍاى اٍ ثشای سسیذى ثِ خَاستْبی هطتشک ٍ هَسد ًظش  

 .داًست

سا هی تَاى ثِ غَست هثلثی  پیشٍاىٍ  سّجش، ّذفسِ ػبهل 

تشسین کشد کِ دس ساس آى، ّذف ٍ دس گَضِ صیشیي آى ، سّجش  

 .ٍ پیشٍاى آى قشاس گشفتِ اًذ
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 هدف

 پیروان رهبر
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 خصوصیات رهبزی

 

 ّوسبًی ٍ اضتشاک ّذف ثب پیشٍاى-1

 

ًبسضبیی اص ٍضغ هَجَد ٍ اٍلیي ٍ اسبسی تشیي خػیػِ سّجش 

 ٍاُ خَد ٍ دیگشاى است.سؼی دس تغییش آى ثِ دلخ

 فاطمه سمیعی 30



 خصوصیات رهبزی

 قذست حفظ استجبط ٍ گشفتي ثبصتبة-2

 

 .ضشٍستی ٍقفِ ًبپزیش استثیٌطْب ٍ اًتظبسات هشدم ثشای سّجش، آگبّی هذاٍم اص 

 

یؼٌی ثِ دست آٍسدى اعالع اص ًتبیج گفتبس  گشفتي ثبصتبة استجبط سّجش ثب هشدم ٍ 

 .ػبهل تذاٍم سّجشی استٍ کشداس اٍ دس ػبهِ یب اکثشیت هشدم 

 فاطمه سمیعی 31



 خصوصیات رهبزی

 

یکی اص هَثشتشیي اثضاس ٍ گَیبتشیي   ثبصتبة

 .ضبخع ایي تذاٍم است
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 خصوصیات رهبزی

 ّوسبًی اسصضْب ٍ ظَاّش-3

 فشاتشی َّش-4

الصم است سّجشاى ًِ تٌْب َّضی ثشاثش، ثلکِ صیبدتش اص هیبًگیي  

َّش پیشٍاى خَد داضتِ ثبضٌذ اهشی ثذیْی ٍ ثشداضتی هٌغقی 

 .ثِ ًظش هی سسذ

 اػتوبد ثِ ًفس ٍ ًیشٍی اسادُ ٍ پبیذاسی: اسادُ ٍ پبیذاسی-5

 فاطمه سمیعی 33



 هنشی

دس جلسبت ثحث ٍ هزاکشُ  ٍجَد یک هٌطی ثسیبس هْن ٍ سَدهٌذ 

 .است

اص جشیبى ثحث ٍ هزاکشُ است  تْیِ گضاسش کبس هٌطی دس اسبس 

تب دس جلسبت آیٌذُ ٍ یب دس آیٌذُ ّبی دٍستش سبثقِ گَیب ٍ 

سٍضٌی اص آًچِ دس جلسبت گزضتِ، ًظشاتی کِ اثشاص ضذُ ٍ 

 .تػویوبتی کِ اتخبر ضذُ است دس دست است
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 هنشی

کوک  اهب یبدداضت ثشداضتي ٍ تْیِ ٍ تٌظین گضاسش تٌْب کبس اٍ ًیست ثلکِ 

تب جبیی کِ ًقص اٍ ثِ ػٌَاى هٌطی هقذٍس هی سبصد ًیض اص  ثِ اداسُ جلسِ 

 .ٍظبیف اٍ هی ثبضذ

 

تهیه و تنظین گشارش بزای هنشی واجب عینی است و کوک به  

 (بزای هذیز واجب عینی)اداره جلسه واجب کفایی
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 هنشی

 هغبلت هجْن سٍضي هی ضَد-

 ثبصگَ ضَد  هغبلجی کِ گفتِ ضذُ اهب کسی یب ػذُ ای ثِ آى تَجِ ًذاسًذ-

جشیبى ثحث اص هسیش اغلی هٌحشف گطتِ است ثِ هسیش اغلی ثبص گشدد -

ثش اٍ ٍاجت کفبیی است کِ ثب استفبدُ اص هَقؼیت ٍ ًقص خَد ثخَاّذ  

 کِ هغلت هجْن تَضیح دادُ ضَد
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 هنشی

هٌطی ثشای اًجبم کبس اغلی خَد یؼٌی تْیِ گضاسش، ثِ هذاد ٍ 

 کبغز ًیبص داسد

 

سا هی ًَیسذ ٍ هَضَع ثحث اٍ دس ثبالی غفحبت کبغز ػٌَاى یب 

 .ّش غفحِ سا ضوبسُ گزاسی هی کٌذ
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 هنشی

 

ٍ اسبهی کسبًیکِ قشاس ًبم خذهتگزاساى ، تبسیخ جلسِدس غفحِ اٍل ، 

است دس جلسِ ضشکت کٌٌذ رکش هی کٌذ ٍ ٍقتی جلسِ سسوی ضذ 

جلَی اسن کسبًی کِ حبضش ضذُ اًذ ػالهت هی گزاسد ٍ سبػت  

 .ضشٍع جلسِ سا یبدداضت هی کٌذ
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 هنشی

 

ثشای آًکِ هغلت خشدُ سیض سا جذاگبًِ یبدداضت ٍ 

دس هَقغ تٌظین ًْبیی گضاسش ثِ کبس ثشد،  

دفتشچِ یبدداضت کَچکی ًیض ثب خَد خَاّذ  

 .داضت
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 هنشی

 

هی کٌذ ٍ تب  هٌطی سبػت پبیبى سا یبدداضت ثؼذ اص اتوبم جلسِ، 

ًسخِ ّبیی اص گضاسش خَد سا ثشای  قجل اص تطکیل جلسِ ثؼذ 

ایي کبس کوک هی کٌذ تب دس یک یک اػضب اسسبل هی داسد 

جلسِ ثؼذی ّوگی آهبدگی داضتِ ٍ سضتِ هزاکشات دس  

 .رٌّطبى قغغ ًطذُ ثبضذ
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 هنشی تخته

ًگبُ داضتي  ، تفبّن ثیي اػضب، سشػت ػولاستفبدُ اص تختِ ّویطِ 

ٍ ّوچٌیي جلَگیشی اص سشدسگوی هَضَػبت  هزاکشات دس هسیش اغلی 

 .ٍسد ثحث سا تضویي کشد

 

کبس ایي هٌطی آى است کِ دس عَل جشیبى هزاکشات توبم حَاس خَد سا  

 .هغبلت هْوی سا کِ اظْبس هی ضَد سٍی تختِ ثٌَیسذجوغ کٌذ تب 
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 هنشی تخته

 

اٍ ثب کبس خَد تَجِ اػضبی جلسِ سا هتوشکض هی کٌذ ٍ ػقبیذ ٍ 

ًظشات آًْب سا دس جبیی هی گزاسد کِ ثتَاًٌذ ثِ خَثی ثجیٌٌذ ٍ 

ثذاًٌذ کِ چِ هغلجی فشاهَضطبى ضذُ ٍ هَسد تَجِ قشاس ًگشفتِ  

 .است
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 هنشی تخته

 

کبس اٍ ّوچٌیي اػضبی جلسِ سا اص تکشاس هغبلت یبد ضذُ ثبص  

هی داسد ٍ ّش ٍقت ثخَاٌّذ هی تَاًٌذ ثب ًگبُ کشدى ثِ  

تختِ ثجیٌٌذ کِ دسثبسُ چِ هغلجی ثحث ضذُ است چِ 

تػویوبتی اتخبر گشدیذُ ٍ جشیبى هزاکشات ثِ کجب سسیذُ  

 .است
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 ناظز

اسصیبثی جشیبى هزاکشات ٍ سفتبسّبی غحیح ٍ ًبدسست جْت 

 .استقبء کیفیت ثشگضاسی جلسبت الصم است

 

ایي کبس ثِ ػْذُ ًبظش جلسِ است کِ دس آخش جلسِ یب دس هَقؼیتی 

هبًٌذ آییٌِ ای ، سفتبسّب ٍ گفتبسّبیطبى سا ثِ  هقتضی ٍ هٌبست 

 .کٌذآًبى هٌؼکس 
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 ناظز

 

اٍ سبکت هی ًطیٌذ ٍ ثب دقت ًبظش جشیبًی است کِ دس 

جلسِ هی گزسد ٍ هغبلجی کِ ثِ ًظشش هی سسذ  

یبدداضت ًوبیذ تب دس هَقغ هٌبست ثشای اػضبی گشٍُ  

 .ثبصگَ ًوبیذ
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 ناظز

 :اٍ افشاد صیش سا ضٌبسبیی هی کٌذ

 

 افشاد ثی اػتٌب ثِ جلسِ-

 

افشادیکِ ثیص اص دیگشاى هزاکشات سا ثِ خَد اختػبظ  -

 .دادُ است
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 ناظز

چِ کسی دس ػیي حبل کِ ػالقوٌذ است کِ غحجت ًوبیذ ثبسّب  -

ثِ ػلت ایٌکِ دیگشی ٍسظ حشفص دٍیذُ ٍ غحجت اٍ سا قغغ 

 .کشدُ ًتَاًستِ آًچِ سا کِ هی خَاستِ ثگَیذ

 

چِ کسبًی ثب سَاالت ٍ اظْبس ًظشّبی خَد گشٍُ سا دس سسیذى  -

 .ثِ تػوین هٌبست ٍ ّوِ پزیش کوک کشدُ اًذ
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 ناظز

ًظبست ًبظش ًِ تٌْب هتَجِ اػضبی ػبدی جلسِ 

است ثلکِ کبس هذیش، هٌطی، هٌطی تختِ سا ًیض  

 .اص ًظش دٍس ًوی داسد

 

ًقذ ٍ اسصش ًوبیی  ًظبست ٍی ٍ ًظشات اٍ ثشای 

 .ػیت جَییاست ًِ 
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 ناظز

 

کلوبت اسصش گزاس هبًٌذ خَة ٍ ثذ اٍ سفتبسّب ٍ گفتبسّب سا فقظ ثب 

اثشات ٍ ًتبیج حبغلِ اص  ثلکِ ثب ثیبى  خبعش  ًطبى ًوی کٌذ

هفیذ ثَدى ٍ اثشثخص ثَدى یب صیبى ثخص   سفتبسّب ٍ گفتبسّب،

 ثَدى آًْب سا تَغیف ٍ تطشیح هی کٌذ
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 ناظز

 

یب صیبى  تَغیف سفتبسّبی غیش هفیذ ًبظش ّوچٌیي هی تَاًذ ثؼذ اص 

ثِ  ساّْبیی سا ثشای اغالح اثشات آى سفتبسّب ثخص ساُ یب 

ًظشش هفیذ هی سسذ ثیبى داسد ٍ یب اص گشٍُ ساُ ٍ سٍضی سا  

 .ثخَاّذ کِ جلَگیشی اص تکشاسضبى خَاّذ ضذ
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 ناظز

 

ثشای  تبهیي ثبصتبة دس ٍاقغ کبس ًبظش چیضی جض 

آضٌب سبختي اػضبی جلسِ ثِ اثشات گفتبس ٍ 

 .سفتبس خَد دس یکذیگش ًیست
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 هثال

  

ضشط استجبط یب ثشقشاس ثَدى ثستگی ٍ پیَستگی افشا ثِ ّن  

ًیض حبغل  ّذف هطتشک ٍقتی حبغل هی ضَد کِ ٍجَد 

 .ضذُ ثبضذ
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