½öÍ »âÒôð áë» áÖÓ»âÓ» ÑâDÒÑ
ુ નીચેની લાક્ષિણકતાઓ ધરાવે છે .
પ

એક
•

એક ઉ ે શ અથવા યેય, અથવા એક સામા ય અને વહચાયેલ હેત ુ

•

સમય અને જગ્યાનાં સંદભર્માં બનાવેલ એક માળખુ ં કે સીમા

•

એક યાખ્યાિયત અને પ્રમાણમાં િ થર સ યપદ

•

સ યો વ ચે ની વાતિચત અને પર પર ની િનભર્રતા

•

એક સમ ૂહ ચેતના અથવા એકબીજા માટે સભાન ઓળખાણ

•

એક એકમ અથવા જીવતંત્ર તરીકે સાથે કામ કરવાની ક્ષમતા

ુ સામાિજક પિરવતર્ન માટે કામ કરનાર લોકસં થાની એક ઇમારત છે . આપણે બધા
નાનુ ં પ
ુ ો નુ ં આયોજન અને મજબ ૂત કરવામાં સંકળાયેલા છીએ. ગામના 'સંઘમ', મિહલાદલ,
પ

આ

પંચાયત સિમિતઓ, આ બધા નાના
સિમિત ના

મ નાના

ુ ો છે . મોટા એકમોના િનણાર્ યક ગણો પણ કારોબારી
પ

ુ ો જ છે . નાના થાિનક
પ

ુ ો નો પાયો મજબુત કરીને આપણે
પ

લોકસં થાઓ ને વધુ અસરકારક બનાવી શકીએ છે .
ટીમ
ટીમ શ દ

ુ નો સમાનથીર્ નથી. ટીમ અને
પ

ુ વ ચે નો ખાસ તફાવત એ છે કે ટીમ ના
પ

સદ યો એક ચોક્કસ કાયર્ ને પ ૂણર્ કરવા એકબીજા ને સહાય કરે છે .

ુ ની લાક્ષણીકતાઓ
પ

ઉપરાંત એક ટીમ માં નીચે પ્રમાણેના ગુણો પણ હોય છે .
•

ટીમ એક ચોક્કસ માળખુ ં ધરાવે છે

•

સ યો ચોક્કસ ભુિમકાઓ અને કાય ધરાવે છે અથવા તેમને તે આપવામાં આવે છે

•

સ યો કાય ને પ ૂણર્ કરી શકવાની સહાયકારી કુશળતાઓ અને યોગ્યતા ધરાવે છે
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એક ટીમમાં કાયર્રત પદાનુક્રમ (હાઈરારકી) હોય છે
યવ થા સિમિત એક

ુ છે પરં ત ુ ટીમ નથી. માં બધા સ યો િવચાર િવમસમાં ભાગ લે પણ
પ

તેઓમાં કોઈ અલગ કાયર્રત તફાવત નથી. જયારે કે એક ટબોલ ટીમમાં સુિનિ ત
ભ ૂિમકાઓ, કાય , િવભાગો અને ક તાન/કોચ જોવા મળે છે . જોકે
પ તીઓનુ ં

પ્રિક્રયા અને

ુ માં અવલોકન કરવામાં આવે છે તે ટીમ પર પણ લાગુ પડે છે .
પ
સહભાગી િનરીક્ષણ માટે ચેકિલ ટ

આગેવાન ારા કેટલો વાતાર્ લાપ થાય છે ? બીજા સ યો ારા કેટલો થાય છે ?
સામા ય રીતે સવાલ કોને સંબોધીને પ ૂછવામાં આવે છે - સમ ૂહ ને કે કોઈ ચોક્કસ
યિક્ત ને ?
શુ ં સ યો રસ દાખવે છે , કંટાળે છે , બેપરવા હોય છે , કે પોતાની જાતેજ સભાન હોય છે ?
શુ ં ચુપ રે હનાર સ યો ને બોલવા માટે પ્રો સાિહત કરવામાં આવે છે ?
કો યુનીકેશન (સંચાર) માટે નુ ં માગર્દશર્ન
i ) એક-માગીર્ય અને િ -માગીર્ય સંચાર
એક માગીર્ય સંચાર એવી િ થિત થી સંલગ્ન છે કે

માં એક યિક્ત સંદેશો આપે અને બીજી

યિક્ત િનિ ક્રય રીતે ફક્ત સંદેશો મેળવે છે . કેટલાક આને સંચાર કહેવા યોગ્ય માનતા
નથી. તેઓ માને છે કે આ ફક્ત જાણકારી કે ખ્યાલ ને પસાર કયાર્ કેહવાય. પરં ત ુ આ
ં ના અિ ત વ ને પણ
સંચાર ખુબ સામ યપણે થતો હોય છે અને તે બે પક્ષો ના સંબધ
સ ૂચવે છે .
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િ -માગીર્ય સંચાર એવી પિરિ થિત સ ૂચવે છે કે

માં બે પક્ષો ફક્ત વાત નહી કરીને એક

બીજા ને સાંભળે પણ છે .

આ રીત મદદ પ થાય છે
•

શંકા, મઝવણ
ંૂ
અને ગેરસમજ દુર કરવામાં

•

બે પક્ષોને એક બીજા ને સમજવામાં

•

અિભપ્રાય ની આપ લે કરવામાં

આ રીત બે પક્ષો ને એક બીજા માટે કેટલો આદર છે તે પણ સ ૂચવે છે
કો યુનીકેશન નેટવકર્
એક-માગીર્ય અને િ -માગીર્ય કો યુનીકેશન ભલે બે યિક્તઓ વ ચેના તરીકરણની
(લેવલ) કડી હોય પરં ત ુ એક સમ ૂહ માટે ફક્ત આજ પયાર્ ત નથી.
તરીકરણ નો પ ટ ખ્યાલ 'કોણ કોની સાથે વાત કરે છે ' એના કો યુનીકેશન નેટવકર્ પરથી
આવે છે
અગર આપણે આપણુ ં અવલોકન એક કાગળ ઉપર ઉતારીએ તો નીચે પ્રમાણે નમુના
ઉભરી આવશે

Fig 1
પહેલા બે નમ ૂનાઓ માં કો યુનીકેશન જૂથના ફક્ત ચોક્કસ પ્રકાર ના જ સ યો ને સંબોધીને
કરવામાં આ યુ ં છે . ઉદાહરણ તરીકે એક સ ા તરફ. ત્રીજા નમુના માં કો યુનીકેશન બધી
સંભિવત ચેનલથી અને દરે ક િદશાથી વહે છે . તે ન ધવુ ં રસપ્રદ છે કે જૂથો આ નમ ૂનાઓ
માંથી ભલે

કોઈ એક નમુનો પ્રદિશર્ત કરતા હોય, નમ ૂનાઓ પિર થીતી અનુસાર
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કાયર્ક્ષમતામાં, કામગીરીમાં, કાયર્ માટે લાગતા સમયમાં અને સમુદાયમાં પોતાની ભ ૂિમકાને
લઈને સ યોના સંતોષમાં એકબીજાથી અલગ પડે છે .

િબન શાિ દક િ થિતમાં કો યુનીકેશન ( સંચાર )
આપણે શ દો ના ઉપયોગ િવના ખુબ રસપ્રદ અને અલગ અલગ રીતે ઘણા અથર્ પુરા
પાડી શકીએ છીએ
- આપણા શરીર ના ઉપયોગ થી - હાવભાવ, મુદ્રામાં, ડોક ના હલનચલનથી, ચહેરાના
ભાવ અને આંખના હલનચલન ારા
-આપણા અવાજના ઉપયોગથી - હસવુ,ં બગાસુ ં ખાવુ,ં િનસાસા નાખવા, ચીસ પાડવી,
ગુસપુસ કરવુ ં વગેરે.
- આપણી ચામડીના ઉપયોગથી - અડકીને, થાબડીને,ધક્કો મારીને, પંપાળીને
-અંતર નો ઉપયોગ કરીને - પાસે બેસીને,ખુબ દુર ઊભા રહીને , ઊંચી જગ્યાએ બેસીને,
ટે બલ ના પાછલ બેસીને વગેરે ારા આ મીયતા કે અંતર દશાર્ વી શકાય છે
ુ , ઘરે ણા વગેરે ના ઉપયોગ થી તમે તમારી જાત ને ઘણુ ં
-કપડા, હેર ટાઇલ, પરફ મ
અિભ યક્ત કરી શકો છો.
-મૌન ના ઉપયોગથી - કોઈ વખત ખુબ અસરકારક રીતે ઘણી ભાવનાઓ યક્ત કરી
શકાય

મકે આઘાત, અ વીકાર, દુઃખ, સુખ, આનંદ, એકબીજાનો સાથ વગેરે.

અસરકારક સાંભળવા માટે માગર્દિશર્કા
1) સાંભળવા પર યાન કેિ દ્રત કરો - આપણે બીજા માણસ ના બોલવા કરતા ચાર ગણી
ઝડપથી િવચારતા હોઈએ છીએ.આ કારણે આપણા િવચાર બી
છે .

GUJARAT- COPASAH WORKSHOP
ORG: SAHAJ, ANANDI & SARATHI
25th to 28th MARCH, 2014

ટાછવાયા ફરી ર ા હોય

2) આપણે ખુ લા મગજ થી સાંભળવુ ં જોઈએ - આપણે ઘણી વખત અમુક ખાસ શ દો
સાંભળી ને સાંભળવાનુ ં બંધ કરી દઈએ છે - 'રે ડ લેગ્સ'-

શ દો આપણા યિક્તગત

પ ૂવર્ગ્રહો અને પસંદગીઓ ને પશેર્ છે .
3) યાન આપો અને સમજવાનો પ્રય ન કરો કે શુ ં કેહવામાં આવે છે - શ દો ના પર તેના
અથર્ ને સમજો, તેના પાછળ ની લાગણી અને ભાવનાઓ ને સમજો, શુ ં ગિભર્ત છે ,
સતકર્ તાથી િબન-શાિ દક સંદેશા ને સાંભળો
4)

યિક્ત શુ ં બોલવા જઈ ર ો છે તેન ુ ં અનુમાન નહી કરો - ઉતાવળે વાત નો િન કષર્

નક્કી કરી સાંભળવાનુ ં બંધ નિહ કરો. શુ ં

તમે િવચારો છો એ સાચુ ં છે કે નિહ તે જાણી

તેની ખાતરી કરી લો
5) અગર તમે નિહ સમ યા હોવ તો સમજવાનો ડોળ નિહ કરો - યિક્ત ને ફરી
સમજાવવાનુ ં કહો, સુસગ
ં ત સવાલો કરો અને તમારી શંકાઓ નુ ં િનવારણ કરો
6) પોતાનો બચાવ નિહ કરો અને વચમાં દલીલ કે ખલેલ નિહ કરો - જયારે યકતા
આપણા પસંદગી ના અમુક િવચારો પડકારે છે યારે આપણી તા કાિલક પ્રિતિક્રયા ક્યાંતો
સાંભળવુ ં બંધ કરી દે વાની ક્યાંતો વ ચે દખલ દઈ દલીલ કરવાની હોય છે .
7) આપણે સાંભળીયે છીએ કે નિહ તેની ખાતરી કરી લેવા માટે

પણ આપણે િવચારીએ

છે કે બોલાયુ ં છે તેને ફરી બોલો, તેન ુ ં પુનરાવતર્ન કરો તેમજ તેનો સારાંશ કાઢો
અસરકારક કો યુનીકેશન (સંચાર) ને નડતા અવરોધો
1. આપણા મ ૂ યો, અિભપ્રાયો, પ ૂવર્ગ્રહ, અને વલણ
2. ફક્ત એકજ રીતે વ ત ુઓ ને જોવાની વ ૃિ

- આપણી પોતાની રીતે

3. િવચાયાર્ વગર બોલવાની અને પ્રિતિક્રયા આપવાની વ ૃિ
4. ઢીવાદી રીતે લોકો માટે િવચારવુ ં - ઉતાવળે સામા યીકરણ કરવુ ં
5. શ દો અને શ દસમુહો નો ચોક્કસ યિક્તગત અથર્ નીકળે છે . આપણે બીજા પાસેથી તે
સાંભળીએ છીએ તો પણ એજ યિક્તગત અથર્ કાઢીએ છે
5. િવ ાસ નો અભાવ

કો યુનીકે
ં
શન ના િનરક્ષણ માટે ન ુ ં ચેકલી ટ
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-કોણ વાત કરે છે ? કેટલો સમય ? કેટલી વાર ?
ુ થાય છે ?
- ચુપ રે હનાર યિક્ત સાથે કેવી વતર્ણક
- કોણ કોની સાથે વાત કરે છે ? પુરા સમ ૂહ જોડે કે સમુદાય ના થોડા લોકો જોડે ?
-કોના પછી કોણ વાત કરે છે ? આ પ્રો સાિહત કરવા માટે હોય છે કે પડકાર ફેકવા માટે
હોય છે ?
- કોણ કોનામાં િવક્ષેપ કરે છે ? શુ ં કેટલાક લોકો હમેશા િવક્ષેપ કરતા હોય છે ?
-શુ ં સદ યો એક બીજાને સાંભળે છે ?
-કયા િબન-શાિ દક સંદેશાઓ નો યવહાર થાય છે ?
અસરકારક વાતચીત માટે ઉપયોગી સ ૂચનાઓ
1) ગોળાકાર બેઠક યવ થા રાખો કે

થી દરે ક સ ય બીજા દરે ક સ ય ને જોઈ શકે અને

તેના સાથે વાત કરી શકે
2) અગર બે આયોજકો હોય તો તેઓએ અલગ બેસવુ ં કે

થી વાતચીત નો પ્રવાહ ફક્ત

એક િદશામાં જ ન વહે
3) દરે ક યિક્ત ને માન આપો - બધાને એકબીજા ને નામ થી બોલાવવા દો. અને જો
લોકો એકબીજાને માનપ ૂવર્ક 'સર' ક્યાં તો 'જી' બોલાવવાનુ ં પસંદ કરે છે તો આનો
ઉપયોગ સાવર્િત્રક રાખવો.
4) ચુપ રે હનાર સદ યો ને એમના અિભપ્રાયને અવાજ આપવા પ્રો સાિહત કરો.
5) જ ર કરતા વધારે બોલનાર લોકો ને બીજા લોકો ને તક આપવા સમજાવવા
6) એક સમયે ફક્ત એકજ યિક્ત બોલશે એવુ ં સુનીિ ત કરો નહીતર કોઈ પણ યિક્ત ને
સાંભળી શકાશે નહી
7) પેટા-જૂથો ને બહારની આડી અવળી વાતો કરવા નુ ં ટાળવા સમજાવો
સવર્સમ
ં િત

GUJARAT- COPASAH WORKSHOP
ORG: SAHAJ, ANANDI & SARATHI
25th to 28th MARCH, 2014

આ અિનવાયર્પણે બધા ારા મળે લી ઓછામાં ઓછી સંમિત છે . સાચી અને ખોટી સંમતી
વ ચે તફાવત કરવો ખુબ જ રી છે . જયારે 'શુ ં કોઈ પણ એક અસહમત છે ?' એવો સવાલ
પ ૂછવામાં આવે છે , યારે ઘણા

સહમત ન થતા હોય તે પણ ફક્ત બતાવવા માટે સહમત

થાય છે . સાચી સંમિત એ છે કે

માં દરે ક જણે ચચાર્ માં ભાગ લીધો હોય, બધાજ પાસાઓ

યાનમાં લેવામાં આ યા હોય અને બધા સંપ ૂણર્ રીતે સંમત થયા હોય. સાચી સંમિત ભલે
ઇ છનીય હોય પણ હમેશા શક્ય નથી. યાન માં રાખવાની એ બાબત છે કે દરે ક ને લાગે
કે

1. તેઓને પોતાના મંત યો જાહેર કરવાની અને િનણર્ય ને પ્રભાિવત કરવાની તક મળી
હોય
2. એક સારી અને ખુ લી ચચાર્ થઇ હોય
3. તેઓ લેવાયેલા િનણર્ય પર કામ કરવા તૈયાર હોય.
િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયા ના િનરીક્ષણ માટે ન ુ ં ચેકલી ટ
1) શુ ં કોઈક સ ય કોઈ પણ જાતનુ ં યોગદાન આપે છે કે

ને કોઈ પ્રિતભાવ મળતો નથી ? આની

સ યો ઉપર શુ ં અસર થઇ છે ?
2) શુ ં કોઈ િનણર્ય લઇ ને બીજા સદ યો સાથે તેની ચચાર્ કીધા િવના તેને અમલ માં મ ૂકી દે છે ?
ઉદાહરણ તરીકે આ યિક્ત ચચાર્ નો િવષય કરી તરત જ તેના પર બોલવા માંડે છે . આની
સમ ૂહ ના બીજા સદ યો ઉપર શુ ં અસર થાય છે ?
3) બીજા સ યો ના સ ૂચનો અને િનણર્યો ને કોણ ટેકો આપે છે ? શુ ં આ ટે કા ના લીધે બે જ સદ યો
મળીને આખા સમ ૂહ માટે ના િવષય અને પ્રવ ૃિ ઓ નક્કી કરે છે ? આની સમ ૂહ ના બીજા સ યો
ઉપર શુ ં અસર થાય છે ?
4) શુ ં બહમ
ુ તી કોઈ િનણર્ય ને લઈને વાંધો ઉઠાવનાર સ યો પર, તે િનણર્ય ને લઈને દબાણ કરે
છે ? તેના કોઈ પુરાવા છે ?
5) બધા સ યો ને િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયા માં ભાગ લેવાડાવવા માટે નો કોઈ પ્રય ન થાય છે ?
ુ પર આની શુ ં અસર થતી લાગે છે ?
પ
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6) શુ ં િનણર્ય સવર્સમ
ં િત થી લેવાય છે ? શું મતભેદોનુ ં સંપ ૂણર્પણે સંશોધન થાય છે ? શું એકમત
કે સંપ ૂણર્ સહમતી મળે છે ?
સમ યા િનરાકરણ
ઘણા સમ ૂહો પોતાને સમ યા નુ ં િનરાકરણ લાવવામાં અસમથર્ અનુભવે છે કારણ કે તેઓ
સમ યા ને ઉપરછે લી રીતે સંબોધે છે . તેના પછી તે લોકો પોતાને અવરોિધત અનુભવે છે કેમકે
તેઓ સમજી નથી શકતા કે સમ યા કે વી રીતે જ મી અને હવે તેને કેવી રીતે ઉકેલાશે ? તેથી
એક અસરકારક સમ યા િનવારણ પ્રિક્રયા એ છે કે

માં

1. પ ટપણે સમ યા યાખ્યાિયત કરી હોય : શુ ં આ ફક્ત સપાટીથી

દે ખાય છે તેજ છે કે શુ ં

આનુ ં કોઈ ઊંડાણમાં પાયેલ પાસુ ં છે ?
2. સમ યા પાછળ ના કારણનુ ં સંપ ૂણર્પણે સંશોધન કરી તેને સમજવા પ્રય ન કરો
3. જ રી જણાતા, બી

બધેથી વધારાની માિહતી એકિત્રત કરો અને તેન ુ ં િવ લેષણ કરી

સમ યાને વધારે સમજો
4. ઉપાય િવચારો અથવા શોધો : આ િ થિત માં સામા ય તકર્ કે ક્રમ ના િવચારોના બદલે
ઈરાદાપ ૂવર્ક 'અપરં પરાગત િવચારો' કે

દે ખીતી રીતે સંબિં ધત નથી તેવા ઉપાયો ઉપયોગી

નીવડે છે . ઉપલ ધ માિહતી માંથી નવી પ તી શોધી કાઢવા માટે સ ના મકતા અને
ક પનાશિક્ત જ રી છે . સમુહએ ટીકાને અને િનણર્યા મકતા ને થોડા સમય માટે અટકાવી ને
એકબીજાના િવચારો ને સંયોિજત કરવાનો કે તેમાં સુધારા નો ઉમેરો કરવાનો પ્રય ન કરવો
જોઈએ. ઉ ે ય બને તેટલા વધારે િવચારો અને સ ૂચનો ઉ પ કરવાનો હોવો જોઈએ. જયારે
યિક્તઓ આવી રીતે િવચારવાનો પ્રય ન કરે છે યારે તેને

ુ માં 'બ્રેઇન ટોમીર્ંગ' કેહવામાં
પ

આવે છે .
5. યોગ્ય િવક પ પસંદ કરો. જયારે ઉકેલવા માટે કોઈ િવવાદ હોય યારે દબાણ પ ૂવર્ક
કરવામાં આવેલ પસંદગી કરતા સહયોગ અને સવર્સમ
ં િત થી થયેલો ઠરાવ ઇ છનીય છે .
અવરોધો અને ઉપલ ધ

ોતો પરથી વૈકિ પક ઉકેલોનુ ં મ ૂ યાંકન કરવા માટે ન ધપાત્ર

ચચાર્ જ રી છે .
6. એક યોજના ારા ઉકેલ ને અમલ માં લાવવો અને સમ યા નુ ં િનરાકરણ કેવી રીતે થયુ ં
તેન ુ ં મ ૂ યાંકન કરવુ.ં
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આગેવાની (લીડરશીપ)
આગેવાની માં લોકો ના પ્રય નોને સામા ય લ ય તરફ કેિ દ્રત કરવાનુ ં અને તેમને સાથે
મળીને એક થઇ ને કામ કરવા સક્ષમ બનાવવાનુ ં રહે છે . સામા યપણે, આપણે એક
યિક્તને નેતા નુ ં પદ આપીએ છીએ. આ યિક્ત ક્યાંતો અંદરથી નહીતો બહાર થી પસંદ
કરવામાં આવે છે . નાના સમુદાય માં આગેવાની નુ ં કાયર્ (એક આગેવાન ની

મ નિહ)

િ થર નથી હોત,ું પરં ત ુ તે જુદા જુદા યિક્તઓ ારા જુદા જુદા સમયે ભજવવામાં આવે છે .
આમ

યાં એક સદ ય યેય િસ

કરવામાં આગેવાની પ ૂરી પાડે છે યાં કોઈ બીજો યિક્ત

સંગઠન ને સંગઠન તરીકે જાળવી રાખવામાં આગેવાની પ ૂરી પાડી ર ો હોય શકે. આ
ભ ૂિમકામાં બદલાવ કે તેની અદલાબદલી થઇ શકે.
એ ન ધવુ ં રસપ્રદ છે કે એક નાના સમુદાયના જીવન દરિમયાન કેવી રીતે આગેવાની
ધારણ કરાય છે , પડકારાય છે અને બદલાય છે . પદ પર રહેલા આગેવાનની પ્રિતિક્રયા,
તેન ુ ં વતર્ન અને તેની ભ ૂિમકા પણ ન ધવાપાત્ર હોય છે .
આગેવાની ની પ્રિક્રયા નુ ં િનરક્ષણ કરવા માટે ન ુ ં ચેકલી ટ
1. ક્યા સ યો નો પ્રભાવ વધારે છે ?

મ કે જયારે તેઓ બોલે છે શુ ં બીજા સાંભળે છે ?

2. ક્યા સ યોનો પ્રભાવ ઓછો છે ?
3. શું

ુ માં અરસપરસ હરીફાઈ છે ? શું આગેવાની માટે
પ

ુ માં સંઘષર્ છે ?
પ

4. આગેવાની ધારણ કરવાના પ્રય ન કરનાર સ યો કોણ છે ? શુ ં તેઓ જબરદ તી,
કૌશ ય, ઔપચાિરક સ ા, યિક્તગત ગુણો પર આધાર રાખે છે ?
5. પદ પરના આગેવાન કેવી રીતે વતેર્ છે ? શુ ં તેમની રીત સરમુખ યારશાહી વાળી,
લોકશાહી વાળી કે મુડીવાદી છે ?
6. લોકો આગેવાની ને લઈને કેવા પ્ર યાઘાત આપે છે ?

ુ ં (ટા ક રોલ િબહેિવયર )
1. કાયર્થી નક્કી થતી ભ ૂિમકા માં થતી વતર્ણક
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અ. પ્રારં ભ કરનાર (ઇિનિશએટર): તેઓ નવા લ ય અને કામગીરીની પ્રિક્રયા ને લઈને
સ ૂચનો આપવામાં આગળ પડતા હોય છે . તેઓ સમ યાના અવરોધોને યાખ્યાિયત કરે છે
અને સમ ૂહ તેના કાયર્ પ ૂણર્ કરવામાં પ્રગિત કરે છે કે નિહ તે જોવામાં િનિમ

બને છે

બ. માિહતી પર કામ કરનાર (ઇનફોરમેશન પ્રોસેસર) : આ યિક્ત માિહતી ઝંખે છે અને
આપે છે અને પ્રા ય માિહતી ની સચોટતા ચકાસે છે ? તેઓ જૂથ ના સદ યો ના અિભપ્રાય
અને મુ યો બહાર લાવવાનો પ્રય ન કરે છે કે

થી આ અિભપ્રાય અને મુ યો નો કાયર્

પ્રિક્રયાઓ માં સમાવેશ થઇ શકે.
ક. સમરાઈઝર : તેઓ સમ ૂહ ને માિહતી પર કામ કરી તેને વધુ જિટલ વ પ આપવાના
કાયર્ માં મદદ કરે છે . તેઓ
કે

ુ ની માિહતી ને સારાંશ માં ફરી એવા વ પ માં રજુ કરે છે
પ

ુ માટે વધુ અથર્પ ૂણર્ હોય. તેઓ જૂથ ના િવચારો ને પ ટ અને િવ ત ૃત કરી તેની
પ

મદદ કરે છે . તેઓ જૂથ ને તેના યેય ને લઈને િદશા બતાવવામાં મદદ કરે છે .
ુ ( મેં ટેન સ રોલ િબહેિવયર )
2. જાળવણી કરતી ભ ૂિમકા માં વતર્ણક
અ. પ્રો સાિહત કરનાય (એ કરે જર ) : તે બીજા લોકો સાથે સહમત થઇ ને અને તેમના
િવચારો વીકારીને તેમની ક્ષમતા વધારવાનુ ં કામ કરે છે . જૂથ ના કાયર્ ને વખાણીને અને
તેમના િવચારો ને વીકારીને તે જૂથ ના ભાગ બનવા અને તેમાં સાંકળવવા લોકો ને
પ્રો સાિહત કરવાનો પ્રય ન કરે છે .
બ.સુમેળ બેસાડનાર (હમ નાંઈઝર): તે મતભેદો અને િવવાદો નુ ં સમાધાન કરવામાં આગળ
રહે છે . જયારે િવવાદ ઊભો થાય યારે તે તણાવ ને દુર કરવાનુ ં કાયર્ કરે છે .
ક. સમાધાન કરાવનાર (કો પ્રોમાઇઝર) : સમ ૂહ ની સંવાિદતતા જાળવવા જયારે તે િવવાદ
માં સંડોવાય યારે તે પોતાની િ થિત નો ઉપયોગ કરીને સમાધાન નો પ્ર તાવ મુકે છે .
ડ. સંપાદક (ગેટકીપર - એક્ષિપડીએટર) : તે કો યુનીકેશન (સંચાર) ને સુિવધાપ ૂણર્
બનાવવાનુ ં કામ કરે છે . તેન ુ ં વતર્ન સ યોની સહભાિગતા ને પ્રો સાિહત કે નકારવા માટે
રચવામાં આવેલ હોય છે . કો યુનીકેશન ને સલામત િદશામાં વાળીને તે તણાવ અને
િવવાદ ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે .
3. યિક્તગત વતર્ન
ુ ના યિક્તઓ અને એવા યિક્તઓ કે
પ

પોતાના કાયર્ સાથે સુસગ
ં ત નિહ થઇ શકતા

હોય - આ બે વ ચે નો તફાવત ઘણી વખત એવી યિક્તગત વતર્નની પ િત તરફ દોરી
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જાય છે કે

ુ ના કાયર્ માટે નુકસાનકારક હોય છે . આ તફાવત વભાવ, ગુણો, મુ યો,
પ

ુ પ્રદિશર્ત કરે છે
પ ૃ ટભ ૂિમ (બેકગ્રાઉ ડ) વગેરેના આધારે હોય શકે અને નીચેની વતર્ણક
અ. હમ
ુ લાખોર (ધ એગ્રેસર) : બીજાને નીચુ ં બતાવે છે . નામંજૂરી યક્ત કરે છે અને સમ ૂહ
પર હમ
ુ લો કરે છે .
બ. અવરોધક (ધ લોકર): નકારા મક અને જી ી અિભગમ વાળો અવરોધક
ક. ઓળખાણ ધરાવવાનો ઈ

ક ( રે ક્ગ્નેશન સીકર ) : આ મપ્રશંસા અને અસામા ય રીતે

વતર્ન કરીને યાન દોરનાર
ડ. પ્રભુ વ જમાવવાળો (ધ ડોમીનેટર) : જૂથ ના સ યો નો ઉપયોગ કરી પોતાની સ ા
અને

ે ઠતા નો દાવો કરનાર

ઈ. મદદ માંગનાર (હે પ સીકર): જૂથના બીજા સદ યો પાસેથી સહાનુભિુ ત મેળવવાનો
પ્રયાસ કરનાર
ફ. પોતે કબુલાત કરનાર (સે ફ ક ફેસર):

ુ માં તક જોઈ યિક્તગત અને
પ

ુ સાથે
પ

સંબિં ધત નાં હોય તેવી લાગણીઓ અને િવચારો યક્ત કરનાર
ગ.છે લબટાઉ ( લેબોય) : ભાવનાશ ૂ ય અને બેતમા બનીને જૂથની પ્રિક્રયા માં ઓ ં સામેલ
થવાનુ ં પ્રદશર્ન કરનાર
હ. પોતાના મતલબ ની વકીલાત કરનાર (સે ફ ઈ ટરે ટ લીડર) : પાયાની વાતો કરશે
અને પોતાના પ ૂવર્ગ્રહને પોતાની વતર્માન જ રીયાતોની સાથે મેળ બેસાડવા પ્રથાઓનુ ં
બહાનુ ં કાઢશે
ુ નુ ં સંચાલન
પ

(ફેસીલીટેિટંગ)

એક જૂથ આપોઆપ અસરકારક રીતે કામ કરી શકત ું નથી. એને સંચાલન (ફેસીલીટે િટંગ)
ની જ ર પડે છે . ફેસીલીટેશન ને એક એવી સજાગ પ્રિક્રયા તરીકે વણર્વી શકાય

જૂથ ને

તેના કાયર્ કરવામાં મદદ કરી શકે અને તેમજ આ દરિમયાન જૂથ ને એક રાખી શકે .
ફેસીલીટે શન

ુ ના સદ યો ારા પણ કરી શકાય અને
પ

ુ ના બહાર થી મદદ લઇ ને
પ

પણ થઇ શકે.
સંચાલન કરવા માટે એ સમજવુ ં મહ વનુ ં છે કે શાંને સંચાલન ની જ ર છે . આપણને
નીચેની વ ત ુ નુ ં સંચાલન કરવાની જ ર છે
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- કાયર્ અને જાળવણી ના કાય ની અસરકારક કામગીરી
- પ્રિક્રયાઓ

મકે સહભાિગતા, સંચાર (કો યુનીકેશન), િનણર્યશિક્ત અને આગેવાની

- સમ યાઓ

મકે સમાવેશ (inclusion), અસર(impact) અને આ મીયતા (intimacy) નો

અસરકારક ઉપાય
- એક તબક્કા માંથી બીજા માં

ુ નુ ં સરળ પિરવહન (ટ્રા ઝીશન)
પ

- કાયર્ ની િસિ
સંચાલક ને અસરકારક રીતે સંચાલન કરવા માટે જ રી છે કે
i ) જુથમાં શું ચાલી ર ું છે એ સમજવુ ં
ii) પોતાના યિક્ત વ અને અિભગમ થી પિરિચત હોય
iii) અને સંચાલન થી પિરિચતતા

જૂથ નુ ં િનદાન
ુ માં શુ ં ચાલી ર ું છે તે જાણવાની પ્રિક્રયા ને
પ

ુ નુ ં િનદાન કહે છે . આ સંચાલક નુ ં
પ

એક અિનવાયર્ કૌશ ય છે . તે ફક્ત યારે જ આગળ વધીને સમ યા નુ ં િનરાકરણ લાવી શકે
છે જયારે તે જૂથ માં શું ખોટું ચાલી ર ું છે તેન ુ ં િનદાન કરી શકવા સમથર્ હોય.
િનદાન માં

ુ ની અંદરથી (ઉ.દા.સંચાર (કો યુનીકેશન) ની પ િત, અજાણતા થી થયેલ
પ

કાયર્) અથવા બહાર થી (સ યો વ ચે ના ભ ૂતકાળ ના સંબધ
ં ો નો ઈિતહાસ) કડીઓ
શોધીને કારણો સમજવાનો સમાવેશ થાય છે .
કેટલાક ઉદાહરણ આ વ ત ુ સમજાવે છે
સમ યા : દરે ક જણ ભાગ કે રુિચ નથી લેતા. કેટલાક ચુપ રહે છે .
શક્ય કારણો: -લ ય કે કાયર્ બધાને સંબિં ધત નિહ હોય.
-કેટલાક સ યો અસલામતી નો અનુભવ કરી ર ા હોય

GUJARAT- COPASAH WORKSHOP
ORG: SAHAJ, ANANDI & SARATHI
25th to 28th MARCH, 2014

- કેટલાક સ યો કા ટ, ધમર્ કે જાતી ના આધાર પર પોતાનુ ં પ્રભુ વ
જમાવી ર ા હોય
સમ યા: જૂથ માં પેટા-સમ ૂહો બને છે . અને તેઓ પોતે પોતાના સજ ેર્લા િવવાદ માં ઉતરે છે .
શક્ય કારણો: - પેટા જૂથો ના સ યો કોઈ બહારના જૂથને વફાદાર હોય કે

નુ ં િહત તેમના

પોતાના જૂથથી િવવાિદત હોય.
- ખાનગી એજ ડા નુ ં હોવુ ં
સમ યા : લોકો પોતાના િવવાિદત અિભપ્રાય થી પ્રગિત અને િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયા ને
અવરોધે છે .
શક્ય કારણો: - અલગ અલગ મત ની મ ૂ ય પ્રણાલી નુ ં હોવુ ં કે

ુ ના કાયર્ કરતા પણ
પ

વધારે મહ વની હોય.
-

ુ ના અિ ત વ માં આવવા પહેલેથીજ સ યોમાં િવવાદ/સંઘષર્ નુ ં હોવુ.ં
પ

સમ યા : કેટલાક સ યો બીજા સ યો ના યોગદાનની અવજ્ઞા કે અવગણના કરે છે
ે નશીલ છે
શક્ય કારણો: - સ યો બીજાની જ િરયાતોને લઈને અસંવદ
-

સમ યા :

સ યો ફક્ત પોતાની જ જાતને મહ વના ગણે છે

ુ િનણર્ય લેવા માટે સમથર્ નથી અને અગર જો િનણર્ય લેવામાં આવે તો
પ

સ યો તેનો અમલ કરવા તૈયાર નથી.
શક્ય કારણો: -

ુ માં પુરતી માિહતી, કૌશ ય અને સમ યા સુલઝાવવા ની સ ૂઝ નો
પ

અભાવ છે
- સ યો ને િનણર્ય જોખમી લાગે છે
- િન ફળતા નો ભય
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એક યોગ્ય હ તક્ષેપ
સમ યા ના શક્ય કારણ નુ ં િનદાન કયાર્ પછી સંચાલકે િનણર્ય કરવાનો હોય છે કે તે કેવી
રીતે સમ ૂહ ને આગળ વધવામાં મદદ કરશે. આ સજાગતા ભયાર્ કાયર્ ને સંચાલન કહે
(ફેસીલીટેટીંગ) છે . ફેસીલીટે ટીંગ ના સરળ અથર્ માં નીચેની પ્રવ ૃિ

નો સમાવેશ થાય છે .

-પ્રો સાિહત કરવુ ં
- એક મુ ા પર વાતાર્ લાપ ને લઇ આવવુ ં
- મ ય થી કરાવવી અને શાંિત જાળવવી
- યવ થા રાખવી
-િવનંતી/અરજી કરવી
પરં ત ુ અમુક િક સાઓ માં આ પયાર્ ત નથી હોતુ.ં આવા વખતે સંચાલકે જૂથની અજાણ
પ્રિક્રયાઓ અને સ યો વ ચેની જાગ કતા નુ ં તર અને આખા જૂથને એક એકમ તરીકે
ઊંડાણમાં જોઇ અને પ ટતાથી સમજવુ ં જોઈએ. સંચાલક ની પિરિ થિત ની ઉપરની પકડ
નાં આધારે સંચાલનની જુદી જુદી શૈલીઓ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
સંચાલક ના કેટલાક કૌશ યો
સાંભળવુ ં : યાનથી અને સ ના મક રીતે સાંભળવુ;સકાર
ં
મક પાંસાઓ અને સમ યાઓ,
મુ કેલીઓ અને તણાવ બંને ચટી
ં ૂ લેવા.
અવલોકન : શુ ં થઇ ર ું છે તે જોવાની ક્ષમતા; િબન-શાિ દક (બોલાયા વગરની) કડીઓ,
કે

થી તટ થ થઇ ને જૂથના કામ પર નજર રાખી શકો

સંવેદનશીલતા/સંવેદના : સ યોની નજરે સમ યાઓ ને જોવા માટે, તેમની લાગણીઓ,
િવચારો અને મુ યો સમજવા માટે, યિક્ત વ અને ક્ષમતા ની જગ્યાએ માળખા (બંધારણ)
અને ભ ૂિમકાઓ પર યાન કેિ દ્રત કરવા માટે ગિભર્ત સંદેશા સમજવાની ક્ષમતા
િનદાન કરવુ ં : અલગ અલગ માિહતી ના સમ વય માટે અને હ તક્ષેપ અને કાયર્વાહી ના
ુ ી પસંદ થયેલ કાયર્શીલ પ ૂવર્ધારણા પરથી સમ યા ને યાખ્યાિયત કરવાની ક્ષમતા.
હેતથ
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સહાયક થવુ/પ્રો
ં
સાિહત કરવુ ં :સમ યા ના ઉકેલ ની સામુિહક શોધમાં મદદ પ ૂરી પાડવા પ્રો સાહન, દ્રઢીકરણ, પ્રશંસા અને કાળજી ને શાિ દક અને િબન-શાિ દક સંકેતોમાં
બતાવવાની સક્ષમતા
પડકારવુ ં : ઉ ત થયા વીના પ્રિક્રયાઓનો સામનો કરવાની,તેમનાથી અસહમત
થવાની,તેને રોકવાની સક્ષમતા
િનખાલસતા : પ્રિતસાદ મેળવવા અને પોતાના વલણ,મુ યો અને િવચારો નુ ં પરીક્ષણ
કરવા અને જ ર જણાતા તેમને બદલવા, સંવાદ આમંિત્રત કરવાની સક્ષમતા
ઉદાહરણ પ ૂરું પાડવુ ં : અ યવહારુ થયા િવના કે િન ણાંત હોવાનો દે ખાડો કયાર્ િવના, હાજર
જવાબી થઈને ,પોતાની જાત ને સમ ૂહ માં એક ઉદાહરણ તરીકે સામેલ કરવાની સક્ષમતા.

સંચાલન ની શૈલીઓ
જૂથ તેના કાયર્, બનાવટ અને ઉ ભવતી સમ યાઓ ની પ્રકૃતી ના આધારે એકબીજા થી
જુદા પડે છે . સંચાલક પિરિ થિતની તેની સમજ, બદલાવ પાછળ નો હેત ુ
ુ તામાં અને બદલાવ ના કે દ્ર
જા ક

મકે કાયર્માં કે

મકે જૂથ કે યિક્ત ના તર ના આધારે પોતાની

સંચાલનની શૈલી પસંદ કરે છે .
કાયર્ કે જાગ કતા અને યિક્ત કે સમ ૂહ - આ પિરબળો ને યાનમાં રાખીને ચાર જુદી જુદી
સંચાલનની શૈલીઓ વણર્વામાં આવી છે .
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પાર પિરક વાતાર્ લાપ નો અિભગમ (ઈ ટરે કટીવ મોડ) : અહીં સંચાલક યિક્તગત તરે
સમ યાનુ ં િનદાન કરે છે , આમ સંચાલન યિક્ત-કેિ દ્રત હોય છે . આ અિભગમ કાયર્ અને
ુ પર કેિ દ્રત હોય છે . આ િબનહાિનકારક અને શૈક્ષિણક હોય છે , અને સહકાર અને
વતર્ણક
પ્રો સાહન ારા લાવવામાં આવેલ બદલાવ યિક્ત ના વતર્નમાં ઝંખવામાં આવે છે .
સમગ્રલક્ષી શૈલી : આ અિભગમ નો ઉપયોગ યારે થાય છે જયારે સંચાલક સમ ૂહ ના તરે
સમ યા હોવાનુ ં િનદાન કરે છે અને યાનનુ ં કે દ્ર કાયર્વાહી નો બદલાવ હોય છે . સંચાલક
જાણીજોઈ ને પોતાને જૂથના એક સદ ય તરીકે સામેલ કરે છે અને ઉદાહરણ આપી શકાય
તેવ ુ ં વતર્ન કરે છે કે

જૂથ ગ્રહણ કરી શકે. સંચાલકે યાન રાખવુ ં જોઈએ કે તે આદશર્

અને કોઈ પણ કમી વગરનુ ં ઉદાહરણ પ્ર ત ુત નિહ કરતા એવુ ં ઉદાહરણ બને કે

માં

સંચાલકની પોતાની એક સામા ય માણસ તરીકે ની લાગણીઓ, મુ યો, જ િરયાતો,
અિભપ્રાયો અને નબળાઈઓ સામેલ હોય.
અથર્ઘટન કરવાનો અિભગમ : જયારે સમ યા

ુ ની જા ક
ુ તા ના તરે હોય, સંચાલક
પ

જાણીબુઝી ને બહારવાળી યિક્ત હોવાનુ ં પસંદ કરે છે . તે િન પક્ષ થઇ ને િવ લેષણ કરે છે
અને યિક્તગત થયા િવના પોતે કરે લ અથર્ઘટન આખા સમ ૂહ સામે પ્ર ત ુત કરે છે .
દખલ કરવાની શૈલી : અહી સંચાલક સમ યાનુ ં િનદાન કોઈ એક યિક્ત હોવાનુ ં કરે છે
ુ તા નુ ં તર હોય છે . એવી ધારણા સાથે કે યિક્તને પોતાની
અને બદલાવ નુ ં કે દ્ર જા ક
જાત ને લઈને સભાન થતા શીખવામાં રસ છે , સંચાલકે પોતે શુ ં અવલોકન કયુર્ં અને આ
ુ કરે છે .
અવલોકન તે ચોક્કસ યિક્તને લઈને સંભિવત રીતે શુ ં દશાર્ વી શકે છે તે પ્ર તત
આ રજૂઆત અ યિક્તગત, ઈરાદાપ ૂવર્કની, યિક્ત ના જીવન માં કરે લ દખલ સાથે
જોડાયેલ હોય શકે.
(ચેતવણી: સંચાલનની િવિવધ પ િતઓ ના ઉપયોગ માટે સભાનતાપ ૂવર્ક નો અ યાસ
જ રી છે ખાસ કરીને અથર્ઘટન અને દખલ કરવાની શૈલી. સંચાલકએ યાન રાખવુ ં જોઈએ
કે આ બધી જ શૈલીઓ બદલાવના કે દ્ર પર આધાિરત છે .એ પણ યાદ રે હવુ ં જોઈએ કે
સંચાલક સંચાલન દરિમયાન પોતે

છે તે બનીને રહે અને કોઈ સરમુખ યારશાહી વાળો કે

નૈિતક િનણર્ય નિહ લે.)
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