
  2مت جلسه عملکرد فر      

  عملی هاياقدامویژه و تعیین  هايدغدغه پاسخ به               
 

  ایران گمنام درآمدانکم يترجمه يکمیته
 

 

را  اقداماتی و وگو کردهدرآمدمان گفت مربوط بهمسایل  يآنها درباره با تا کنیمبرگزار می UA اعضاي دیگر با جلساتی ما

   شود. مانزندگی در بیشتر کامیابی به منجر ریزي کنیم کهبرنامه

  UAاز پمفلت ابزارهاي                                                                                                           

رآمد د هاي مربوط بهغهمسایل و دغدتا  کنندمیکمک آن دو نفر به نفر سوم  طبقي عملکرد است که این متن راهنماي جلسه

براي  ي کهبه گروه و فرد بهتر د. براي خدمتنتعیین ک مسایلو سپس عملکرهاي مشخصی را براساس آن  بیان کردهرا خود 

  به کار گیرید. ،توانیدمیرا که هر آنچه ، یداهحمایتش گرد آمد

  .کنند استفاده افعال جمع از هاکنندهشرکت -مشاآر دعاي -1

  خواندن مختصر متون مرتبط -2

  مقد دوازده متون سایر یا و قدم دوازده سنت دوازده ،بزرگ کتاب از مختصري خواندن بخش یا /منتخب قدم دعاي  -الف

 مرور ار توافق مورد اقدامات و شرایط ،ایدعملکردي برگزار کرده قبال جلسه اگر :به روزرسانی جلسه عملکرد قبلی-3

  .کنید

  :انتظارات نسبت به جلسه عملکرد فعلی -4

  ه دست آورید؟ آن را مشارکت کنید.انتظار دارید از این جلسه چه چیزي ب  -الف

  . کرده و آن را بازخوانی کنند تهیه یستیلقسمت الف از  عملکرد يجلسه اعضاي -ب

  فشارهاي مالی -5

  .مشخص کنید را فعلی هايچالش و هاترس -الف

i. ،چیست؟ یک شماره ترس یا دغدغه چالش  

 .مشخص سازید را کنونی خود هايدغدغه و وضعیتهاي ویژگی -1

 .از آنها فهرستی تهیه کنید -2

 .گردند مشخص و شفاف تا کنید بحث هااین ویژگی يدرباره -3

 هنقط بپرسید. کنید بحث شانمقابل نقاط و) غالب منفیِ احساسات سایر یا( هاترس ماهیت يدرباره -4

 .غیره و چیست .......ترس از  مقابل

 را خود هايتجربه و دیدگاه مسایل مطروحه، سازيشفاف به کمک منظور به عملکرد يجلسه یاران -5

 .کنند بیان
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  نشود.)ه ارائ اقدامی یا پیشنهاد از جلسه، مرحله این (در -6

  اهداف کامیابی -6

  .کنید فهرست را خود عناصر اهداف کامیابی -الف 

  است؟ چگونه شما کامیابی اندازچشم -1-الف

   شوند؟انداز میچشم اینتحقق  مانع ،شد به آنها اشاره باال در هایی کهها و دغدغهترسچگونه  -ب

  کند؟ کمک از کامیابی آگاهی به تواندمی چیزي چه -ج

   وضعیت کارکرد قدم  -7

  ؟)شودمی استفاده یا(است شده استفاده فعلی هايچالش و هاترسبراي  ها،قدم کارکرد چگونه -الف

  دارد؟ وجود قدم کارکردو  فعلی هايترس بین ارتباطی آیا -1-الف

  به کار برد؟توان هاي فعلی میکدام قدم را براي ترس -2-الف

  بپرسند. را خود سؤاالت و دهند انعکاس ،ندشنومی که را آنچه عملکردي یارهاي -ب

  .کنید بحث ممکن اقدامات يدرباره -ج 

  هااقدام -8

  ؛در نظر گرفتنِ با است؛ شده مشخص ....... براي هاییاقدام چه-الف

  هاترس یا هاچالش ،هانگرانی-1

  کامیابی اندازچشم-2

  قدم کارکرد -3

  .است شده لیست باال که در یچالش و ترس هر براي عملی اقدامات نهادپیش....   ب.

  .دهند پیشنهادهاي خود را ارائه و بازخورد عملکردي اعضاي گروه ج.

  د.نگیر قرار استفاده مورد دنتوانمی که هفتگی و روزانه اقدامات و انضباط ،UA يقابل استفاده د. مرور ابزارهاي

  .کنید تهیه عملی و مشخص اقدامات از لیستی -ه

  چند خبر خوب -9

 شده، گذرانده سر از هايچالش بهبودي، عالئم دستاوردها، روند،می پیش خوبیبه اکنونهم چیزهایی که از یگزارشتهیه   -الف

  غیره. و تغییرات

  ي بعدي عملکردي تعیین شود.تاریخ  جلسه -10

  خواندن دعاي آرامش -11


