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چگونه جلسات موثرتری برگزار کنیم؟
نویسنده: ژان بقوسیان

این است  دارد  دنیا وجود  تمامی شرکت های موفق  در  که  از موارد مشترکی  یکی 

بهبود  برای  کارکنان  تمامی  از  و  می کند  برگزار  را  جلساتی  با هم  هفته  هر  تیم  که 

کسب وکارشان کمک می گیرند.

برگزاری  با  می شود.  کارکنان  انگیزش  باعث  تصور،  برخالف  موثر  جلسات  برگزاری 

رشد  برای  ایده هایی  بخواهید  آن ها  از  کارکنان  از  گرفتن  ایراد  بدون  و  جلسات 

کسب وکارتان بدهند، آن ها در پایان باانگیزه بیشتر به سرکارشان برمی گردند؛ چون 

می بینند که دیده شده اند و حرف هایشان شنیده می شود.

با برگزاری جلسه از دو موضوع متحیر می شوید:

• اولین موضوع این است که خواهید دید کارمندانتان چقدر ایده های خوبی دارند 

و این موضوع می تواند باعث پیشرفت کسب وکارتان شود.

https://modiresabz.com


2

از بودن در یک جلسه  • دومین موضوع این است که خواهید دید کارمندانتان 

چقدر انگیزه می گیرند.

 

نکاتی که باید در جلسات رعایت کنید تا باعث  شود جلسه بهتر برگزار شود:

1. جلسات منظم کوتاه
بهتر است مدت زمان جلسات حداکثر یک ساعت باشد؛ زیرا جلساتی که بیشتر از 

یک ساعت طول می کشند بازده مناسبی ندارند. بنابراین وقتی جلسه بیشتر از یک 

ساعت طول می کشد، بهتر است که استراحت چنددقیقه ای داشته باشید سپس 

جلسه را ادامه دهید.

 

2. حضور تمام افراد ممکن
شاید کارمندانی دارید که فکر می کنید هیچ کمکی به آن جلسه نمی توانند بکنند؛ 

ولی اگر موارد مطرح شده در جلسه برای هر کدام از کارمندان ِسّری نیست حتما 

آن کارمند را نیز مشارکت دهید؛ حتی اگر مستقیما با موضوع مرتبط نباشد، شاید 

ایده های متفاوتی داشته باشد. بنابراین تشویق کنید همه کارمندان تا جای ممکن 

در جلسات شرکت کنند.

 

3. مکان مناسب برای برگزاری جلسات
مرور  و  عبور  که محل  کنید  انتخاب  را  مناسبی  مکان  باید  برگزاری جلسات  برای 

نباشد و سروصداهای اضافی در آنجا وجود نداشته باشد. گاهی اگر می خواهید 

ایده جدیدی را پیدا کنید یا جلسات خالقانه تری داشته باشید محل جلسات را به 

مکانی خارج از شرکت منتقل کنید مثال یک کافی شاپ یا یک رستوران شاید مکان 

مناسبی برای بعضی از جلسات باشد.
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4. جو آزاد و دوستانه
مرتب  نکنید  سعی  و  باشید  شنونده  فقط  ممکن  جای  تا  کنید  سعی  جلسه  در 

قضاوت کنید و افراد را تصحیح کنید.

بدترین کار این است که کارمند ایده ای می دهد، در همان جمله اول شما می دانید 

که ایده عملی نیست؛ ولی صبر کنید تا کارمند کل ایده خود را مطرح کند شاید در 

آن ایده غیرکاربردی نکته ای بگوید که جالب باشد و بتوانید استفاده کنید.

در نتیجه حتی ایده هایی که کارمندانتان می گویند و از دید شما امکان پذیر نیست 

را یادداشت کنید و هیچ وقت در داخل جلسه قضاوت نکنید و بعدا باحوصله بررسی 

کنید. همچنین از هر کسی که ایده می دهد تشکر کنید. اگر ایده ها را سرکوب کنید 

دیگر کسی به شما پیشنهادی نمی دهد.

 

5. استفاده از ابزار بصری یا تصویری مناسب
می توانید پاورپوینت های ساده ای درست کنید یا توضیحات خودتان را با نمودارها 

و اطالعات چاپ شده ای همراه کنید تا درک مطالب لذت بخش تر شود.

 

6. شوخ طبعی
جدی ترین و مهم ترین جلسات وقتی با شوخ طبعی مناسب همراه می شوند بازده 

جلسات و خروجی آن خیلی بهتر خواهد بود.

 

7. مشخص کردن موضوع جلسه
سه  بگذاریم.  چیزی  چه  را  جلسه  موضوع  باید  که  نمی دانیم  اوقات  از  بسیاری 

زمان  یعنی هر  باشد  که همیشه می تواند موضوع جلسه شما  پیشنهاد می دهم 

موضوع خوبی به ذهنتان نرسید یکی از این سه مورد را به عنوان موضوع جلسه 

انتخاب کنید:
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• افزایش فروش

• رشد کسب وکار

• افزایش رضایت مشتریان

 

8. تهیه دستور اجرایی یا صورت جلسه
منظور از دستور اجرایی یا صورت جلسه این است که در حین جلسه یکی از کارمندانتان 

روی کاغذ یا کامپیوتر یادداشت می کند که در این جلسه چه تصمیم هایی گرفته ایم 

و به تمام شرکت کنندگان آن جلسه ابالغ می کند.

اگر این قدم را انجام ندهیم مطمئن باشید بعدازاینکه جلسه تمام می شود همه با 

انگیزه و انرژی خارج می شوند؛ ولی بعد از مدت کوتاهی تمام صحبت های جلسه 

به فراموشی سپرده خواهد شد و هیچ وقت اجرایی نمی شود و دفعه بعدی که جمع 

می شوید خواهید دید که اتفاقی نیافتاده است.

بنابراین بسیار مهم است که یکی از افراد جلسه را مسئول این موضوع کنید که 

یک دستور اجرایی تهیه کند و در حین جلسه بنویسد چه کسی چه کاری را تا چه 

زمانی باید انجام دهد.

 

نتیجه
اگر شما هم تاکنون جلسه ای نداشتید و به صورت منظم و هفتگی جلساتی برگزار 

نمی کردید توصیه می کنم این کار را انجام دهید.

همچنین به جای اینکه همیشه از مشاوران و افرادی در خارج کسب وکارتان کمک 

بگیرید باید ببینید که کارمندانتان چقدر می توانند به شما کمک کنند.
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