
ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ     သင္ခန္းစာ  

ေမာ္က်ဴး သင္ခန္းစာ (၁)

ေခါင္းစဥ္။ ။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊

                စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

Objectives:

• ပါဝင္သူမ်ားအား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

• ပါဝင္သူမ်ားအား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

Tool: Game (Potato Exercise)

Activity:

Procedure:

• သင္တန္းသားမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီ တြဲေစျပီး အတြဲတတြဲစီမွ

မ်က္စိအပိတ္ခံရမည့္သူအား ေခၚ၍ အားလူးမ်ားထည့္ထားေသာျခင္းထဲမွ အားလူးတလုံးအား

ယူေစပါ။

• မိမိတုိ႔၏ ယူထားေသာ အားလူးအား အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္၊ ပုံစံ စသျဖင့္

ေသခ်ာစြာၾကည့္ခိုင္းပါ။ ၾကည့္ျပီးေနာက္ က်န္တဦးအား မိမိမွတ္ထားေသာ အားလူးပုံစံအား

ျပန္ေျပာခိုင္းပါ။ ၄င္းေနာက္ ၾကည့္ထားသူ အား မ်က္စိမိွတ္လုိက္ပါ။

•  မိမိအတြဲႏွင့္အတူ အားလူးထားရာေနရာသို႔ သြားေရာက္ျပီး မ်က္စိဖြင့္ထားသူမွ မိမိတို႔

အားလူးအား ေရြးယူပါ။ မိမိတို႔ အားလူးဟုတ္မဟုတ္ကုိ မ်က္စိမိွတ္ထားသူ မိမိအတြဲအား

စမ္းသပ္ၾကည့္ခိုင္းႏိုင္သည္။

• အားလုံးမွ မိမိ၏အားလူးမ်ား ရရိွခ်ိန္တြင္ ကစားနည္းကုိ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။

Discussion 



(၁)  ကစားနည္း လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ ဘယ္လုိခံစားရသလဲ

(၂) ကစားနည္းတြင္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရသလဲ

(၃) ဘာအခက္အခဲေတြ ေတြ့ရသလဲ

(၄) အခ်ိဳ့အတြဲက ဘာေၾကာင့္ အျမန္ရသြားတယ္လ့ိုထင္သလဲ

(၅) ဒီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပက္သက္၍ ဘာေတြ သတိထားမိသလဲ

Team Work

Tool: Game (အဆိပ္ျမစ္ျဖတ္ကူးျခင္း)

Activity

ေနရာအကြာအေဝးတခုကို ျမစ္တခုသဖြယ္ သတ္မွတ္ေပးပါ၊ ထိုျမစ္သည္

အဆိပ္သင့္ေနေသာ ျမစ္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ၊၊ 

သင္တန္းသားမ်ားအားလုံးသည္ ထိုျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ တဖက္ကမ္းသို႔ သြားရမည္၊၊

ထိုသို႔  ျဖတ္ ေက်ာ္ရာတြင္ တဦးႏွင့္တဦး ဆက္သြယ္မႈ မျပတ္ေတာက္ေစဘဲ လက္ခ်င္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊

တဦးႏွင့္တဦး ထိထား၍ ျဖစ္ေစ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္၊၊ ေပးထားေသာ စာရြက္မ်ားမွလြဲ၍

အျခားမည္သည့္ အကူအညီကုိမွ မယူရပါ၊၊ ေက်ာက္ တုံးမ်ား အသုံးျပဳရာတြင္လည္း

ေက်ာက္တံုးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ လြတ္မသြားရပါ၊၊ စကၠဴအစား ပ်ဥ္ျပားမ်ားကုိ ေက်ာက္

တုံးအျဖစ္ျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္၊၊ လြတ္သြားပါက ေက်ာက္တုံးမ်ားကုိ မိေက်ာင္းမ်ားက

သိမ္းယူသြားရလိမ့္ မည္၊၊ အကယ္၍ ေက်ာက္တုံးေပၚမွ ေရထဲသို႔ ထိ (က်) သြားပါက

အဆိပ္ျမစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိသူေသဆံုးသြား လိမ့္မည္။ ထုိသိုျဖစ္ပါက အားလုံးအစမွ

ျပန္လည္၍ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္၊၊ လူတေယာက္မွ မက်န္ တဖက္ကမ္း ေရာက္မွ

တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ အဆက္အသြယ္ျဖဳတ္နိုင္ပါသည္၊၊

Discussion:

 (၁) ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသလဲ၊

(၂) ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ (သုိ႔) ရႈံးနိမ့္သလဲ ထင္သလဲ၊၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘာေတြ

လုပ္ခဲ့ ၾကသလဲ၊



(၃) ဘာအခက္အခဲေတြ ေတြ႕ႀကံဳခဲ႔ရသလဲ၊

(၄) အဲဒါေတြကုိ ဘယ္လုိေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႔သလဲ၊

(၅) စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ဘာေတြကို သတိထားဖို႔ လိုသလဲ၊

Input:

အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ-

အုပ္စုအတြင္းတြင္ ပါဝင္ႀကေသာသူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ့၏ အရည္အခ်င္း၊ ဗဟုသုတ၊

အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအား 

အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး

ဘံုရည္မွန္းခ်က္ ပန္း တုိင္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္အမီွအခိုျပဳျခင္း ႏွင့္ အျပန္အလွန္

အေထာက္ အကူေပးျခင္း၊

စုေပါင္းတာဝန္ခံမႈရိွျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအားထားယံုႀကည္ရိွျခင္း၊၊  

 ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း၊

 အစုအဖြဲ႔အသြင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မတူကြဲျပားေသာ

အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားႏွင့္ သေဘာမတူႏုိင္မႈကုိ လမ္းဖြင့္ထားၿပီး အားလံုး၏

ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းညိွေပးျခင္း၊

အစုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔

ျဖစ္သည္။

အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါက႑သုံးခုကုိ သတိထားရန္ လိုအပ္သည္။



                                          အလုပ္ Task

                                                             

                    လုပ္ငန္းစဥ္                              ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး

        Process                            Relationship  

လုပ္ငန္း။

အစုအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္လာေသာအခါ သူတုိ႔တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တစ္ခု

(သုိ႔) ရည္ရြယ္

ခ်က္တစ္ခု (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ရိွေလ့ရိွသည္။ လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးၿပီး

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သို႔ ေရာက္ရိွျခင္းက လုိလားခ်က္ ျပည့္စုံျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔ကုိ

လူမ်ားအား ခံစားရေစသည္။

ျဖစ္ေပၚမႈျဖစ္စဥ္။

လုပ္ငန္းကုိ မည္သုိ႔ၿပီးဆုံးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုသည္ကလည္း အေရးႀကီးသည္။

လုပ္ငန္းအဆင့္

မ်ားသည္ ေကာင္းစြာ စီမံကိန္းခ်ၿပီး စီစဥ္ထားပါသလား၊ စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းႏွင့္

ကုိက္ညီမႈရွိပါသလား။ ၎ ကုိ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္လား။

အခ်ိန္ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေလလြင့္မႈ ရိွသလား။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး



လူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မည္သုိ႔ အဆက္အစပ္ျပဳသည္ ဆိုသည္မွာ

အေရးႀကီးသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးက တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဘဝေရာ အစုအဖြဲ႔/အဖြဲ႔အစည္း၏ ဘဝကုိပါ

က်န္းမာမႈႏွင့္ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆီသို႔ ေဆာင္က်ဥ္းသည္။ သူတုိ႔၏ အေထာက္အကူျပဳ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို

တန္ဖုိးထားခံရ သည္ဟု လူတုိင္း ခံစားရပါသလား။ လူမ်ား တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္

ယုံၾကည္မႈကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳ ပါသလား။

 မိမိအစုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အလုပ္ (ဦးတည္ခ်က္) ကုိ လုပ္ရမည္ဆုိတာကုိ

ရွင္းရွင္း လင္းလင္းသိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ထုိအလုပ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ဘယ္လုိသတ္မွတ္

ေဆာင္ရြက္မလဲဆုိတာ လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္က မိမိဦးတည္ခ်က္

အလုပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရိွ သတိျပဳ ရန္လုိအပ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ အစုအဖြဲ႔ဝင္အတြင္းရိွ သူမ်ား၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈေကာင္းဖုိ႔ကလည္း

လုိအပ္ပါတယ္။ အစုအဖြဲ႔ဝင္အတြင္းမွ သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ ရင္းႏီွးမႈရွိမရိွ၊ ယုံၾကည္မႈရိွ၊ မရိွ၊

အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိ၊ မရိွ၊ စိတ္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရိွ၊ မရိွဆုိတာ အေရးႀကီးပါတယ္။

Deepening:  

- မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းရ့ဲ အားေကာင္းေစေသာအခ်က္က

ဘာလဲ၊၊

- စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အားနည္းေစတဲ့အခ်က္က ဘာလဲ၊၊

Synthesis: 

- ကိုယ္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ Team ပုိမိုအားေကာင္းလာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊

- ဒီသင္တန္းကာလအတြင္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ပုိမိုအားေကာင္းေစရန္

ဘယ္လိုအခ်က္မ်ိဳးကုိ ေဆာင္သင့္ျပီး ဘယ္လိုအခ်က္မ်ိဳးကုိ ေရွာင္သင့္ပါသလဲ။



ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၂)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Social Analysis (လူသေဘာသဘာဝမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း)

Objectives:

• မိမိတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္မည့္ လူေတြ၏ အျပဳအမူ သေဘာသဘာဝမ်ားကုိ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမိေစရန္

Activity: Celtic Wheel of Being (လူသေဘာ သဘာဝမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း)

စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံရိွ ေရွးေဟာင္း Celt လူမ်ိဳးတို႔၏ လူအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားေသာ

စက္ဝိုင္းပံု Celtic wheel of being ကိုေလ့လာျခင္း။

သင္တန္းပို႔ခ်သူက အေရွ၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာပါရွိေသာ

စက္ဝုိင္းပုံကို သင္ ပုန္းတြင္ကပ္၍ ထုိအရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ရိွေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏အမည္ႏွင့္

စရုိက္မ်ားကုိ ရွင္းျပပါသည္။ ၄င္း ေနာက္ သင္တန္းသား၊သူမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ စရုိက္မ်ားကုိ

ျပန္လည္သုံးသပ္၍ မိမိႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး အက်င့္စရိုက္ ခ်င္းတူသည္ဟု ယူဆေသာတိရစၦာန္သို႔

သြားေရာက္၍ ေနေစပါ။

East- သိမ္းငွက္

West-  ဝက္ဝံ

South-  ၾကြက္

North-  ကြၽဲ

E - သိမ္းငွက္ ( အားေကာင္းခ်က္ )

-အျမင္က်ယ္တယ္၊ အယူအဆေကာင္း၊

-ေတြးေခၚတတ္တယ္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္တတ္၊

-တီထြင္ႀကံဆမႈ အရည္အခ်င္းရိွ ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွ၊



-အႏုပညာစ်ာန္ရိွ ၊ စီမံကိန္းေတြထားရိွ၊

W - ဝက္ဝံ  ( အားေကာင္းခ်က္ )

 - သုေတသနျပဳခ်င္ ၊ သမုိင္းကုိေလ့လာခ်င္၊ အေသးစိတ္ကအစ လုပ္ခ်င္၊

- ဖတ္ရႈေလ့လာ၊ သတင္းလုိခ်င္၊

- ယုတိၱ ရိွ၊ မရိွ ေဝဖန္ပုိင္းျခား၊

- ေျပာင္းလဲမႈမရွိ၊

- စည္းကမ္းရိွ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း လုပ္ခ်င္၊

S - ၾကြက္   ( အားေကာင္းခ်က္ )

- ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလား၊

- ကူညီအားေပး၊ စာနာတတ္တယ္၊

- ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေစာင့္ေရွာက္၊

- အျခားသူမ်ားကိုနားလည္မႈေပး၊

- မိခင္စိတ္ရွိ ၊ ကရုဏာ တရားရိွ၊

- ဆက္သြယ္မႈအေပၚ တန္ဖုိးထား၊

 N - ကြ်ဲ   (အားေကာင္းခ်က္ )

- စြန္႔စားလုိ ၊ သတိၱရိွ ၊ စိန္ေခၚခ်င္စိတ္ရွိ ၊ 

- ဆုံးျဖတ္တတ္တယ္၊ စိတ္ခုိင္မာတယ္၊

- ဦးေဆာင္ခ်င္စိတ္ရိွ၊

Discussion 



• တူရာအုပ္စုလိုက္ အားေကာင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေစပါ။

• အုပ္စုႀကီးတြင္ အုပ္စုတဖြ႔ဲစီမွ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း၊

• အုပ္စုတခုခ်င္း၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ဘယ္အုပ္စုဝင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရလြယ္ျပီး

ဘယ္အုပ္စုဝင္ နွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရ ခက္ခဲမလဲ၊

Input 

အုပ္စုလိုက္ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

Deepening 

• သင္တန္းသားမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တတြဲတြဲ၍  မိမိတို႔၏ အက်င့္စရုိက္မ်ားထဲမွ

အားနည္းခ်က္မ်ား အား စဥ္းစားေစျပီး ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဘယ္လုိအုပ္စုဝင္မ်ိဳးနဲ႔

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

Synthesis

အုပ္စုႀကီးတြင္ ေဆြးေႏြးမႈ

ဘာေၾကာင့္ လူအေၾကာင္းကို ေလ့လာရတယ္လုိ႔ ထင္သလ။ဲ

မိမိစရိုက္ကုိ ေလ့လာျပီးေနာက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာငး္လာေစရန္

မိမိကုိယ္က္ိုယ္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္သင့္လဲ။ 

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၃)

ရည္ရြယ္ခ်က္

Leadership skills 

Listening skill, Public speaking skill



Time management

Objectives:

• ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္၊

• ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ နားေထာင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းႏွင့္

နားေထာင္တတ္သူေကာင္းတဦး ျဖစ္လာေစ မည့္ အေၾကာင္းမ်ား စဥ္းစားလာတတ္ေစရန္၊

• ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင့္ လူထုေရွ႕ ေျပာဆိုေဆြးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းအား

လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈ ျဖစ္ေစရန္၊

• အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲတတ္မႈ သေဘာတရားမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္၊

Tool: Brainstorm

Activity: 

အုပ္စု သံုးစုခြဲ၍ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေစၿပီး

စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရး ေစပါ၊

တဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ အုပ္စုႀကီးတြင္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊

အုပ္စုမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားအား

နည္းျပမွ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ထုိ႔ေနာက္ အထက္ပါ ေဆြးေႏြးသြားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမွ-

                  Listening skill

                  Public-speaking skill

                  Time management

မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး ေလ့လာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။                                            

Listening skills

Tool: Role Play



Activity:

နားေထာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပုံစံ သရုပ္ေဆာင္မႈနွင့္ နားေထာင္မႈမေကာင္းေသာ

သရုပ္ေဆာင္မႈပံုစံ သရုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ လုပ္ျပရန္၊

Discussion: 

(၁) ဘာေတြ ေတြ႔ခဲ႔ရသလဲ၊

(၂) ဘာကြာျခားမႈရိွသလဲ ဘာေၾကာင့္လဲ၊

(၃) Active listening ပုံစံဆုိတာ ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲ Active listening ျဖစ္ဖုိ႔
ဘာေတြလိုအပ္မလဲ၊

 

Input: 

Active listening တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

(၁) Pay attention (အာရုံစူးစိုက္မႈ ေပးျခင္း) ၊

(၂) Show that you are listening (နားေထာင္မူအား ျပသျခင္း) ၊

(၃) Provide feedback (တုံျပန္မႈ ေပးျခင္း) ၊

(၄) Defer Judgment/ Argue/Interrup (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ျငင္းဆန္းျခင္း၊

ၾကားျဖတ္ဝင္ေျပာ ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ) ၊

(၅) Respond appropriately (သင့္ေလ်ာ္စြာ တုံျပန္မႈေပးျခင္း) ၊

Deepening:

သံုးဦးပါအဖြဲ႕ငယ္ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔၍ တစ္ေယာက္မွ အေၾကာင္းအရာတခုကုိ ေျပာ၍

တေယာက္မွ နားေထာင္ ျပီး က်န္တေယာက္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ေစပါ။

 Synthesis:

 ေခါင္းေဆာင္ေကာငး္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Active listening ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ။



Public Speaking skills

Activity: 

လူထုေရွ႕မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္းကို လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခိုင္းၿပီး က်န္သူမ်ားက

ျပန္လည္အကဲျဖတ္ပါ။

သင္တန္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုသံုးခုခြဲျပီး အဖြဲ႔တဖြဲ႔စီမွ ၄င္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ

ေရြးခ်ယ္ၿပီး နည္း ျပမွ ေခါင္းစဥ္တခုေပးကာ ထိုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပက္သက္၍ လူထုေရွ႕တြင္ (၅)

မိနစ္စာ ေျပာဆုိရန္ အုပ္စုအတြင္း ျပင္ဆင္ေစပါ၊၊

(မိမိ၏ သင္တန္းသားမ်ားအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေခါင္းစဥ္အား

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္သည္)။

(ဥပမာ ေခါင္းစဥ္ - ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျမင္ေသာအျမင္၊ အမ်ိဳးသမီးလည္း

ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သင့္တယ္၊ လူငယ္ေတြသည္ အနာဂတ္ရဲ႕

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္ စသည္ျဖင့္--)။

Discussion: 

(၁) ဘာသေဘာက်လဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊

(၂) ဘယ္အခ်က္ေတြကုိ သတိထားရမလဲ၊၊ ဘာေၾကာင့္လဲ၊၊

Input:

Public Speaking Skills (လူထုေရွ႔ စကားေျပာျခင္း အရည္အခ်င္းမ်ား)

1. Research a topic – Good speakers stick to what they know. Great speakers
research what they need to convey their message.

2. Focus   – Help your audience grasp your message by focusing on your
message. Stories, humour, or other “sidebars” should connect to the core
idea. Anything that doesn’t needs to be edited out.

3. Organize ideas logically   – A well-organized presentation can be absorbed with
minimal mental strain. Bridging is key.

4. Employ quotations, facts, and statistics – Don’t include these for the sake of
including them, but do use them appropriately to complement your ideas.



5. Master metaphors   – Metaphors enhance the understandability of the message
in a way that direct language often can not.

6. Tell a story   – Everyone loves a story. Points wrapped up in a story are more
memorable, too!

7. Start strong   and close stronger – The body of your presentation should be
strong too, but your audience will remember your first and last words (if,
indeed, they remember anything at all).

8. Incorporate humour – Knowing when to use humour is essential. So is
developing the comedic timing to deliver it with greatest effect.

9. Vary vocal pace, tone, and volume – A monotone voice is like fingernails on
the chalkboard.

10. Punctuate words with gestures – Gestures should complement your words in
harmony. Tell them how big the fish was, and show them with your arms.

11. Utilize 3-dimensional space – Chaining yourself to the lectern limits the energy
and passion you can exhibit. Lose the notes, and lose the chain.

12. Complement words with visual aids – Visual aids should aid the message; they
should not be the message. Read slide:ology or the Presentation Zen   book  
and adopt the techniques.

13. Analyze the audience – Deliver the message they want (or need) to hear.
14. Connect with the audience – Eye contact is only the first step. Aim to have the

audience conclude “This speaker is just like me!” The sooner, the better.
15. Interact with the audience – Ask questions (and care about the answers).

Solicit volunteers. Make your presentation a dialogue.
16. Conduct a Q&A session   – Not every speaking opportunity affords a Q&A

session, but understand how to lead one productively. Use the Q&A to solidify
the impression that you are an expert, not (just) a speaker.

17. Lead a discussion – Again, not every speaking opportunity affords time for a
discussion, but know how to engage the audience productively.

18. Obey time constraints – Maybe you have 2 minutes. Maybe you have 45.
Either way, customize your presentation to fit the time allowed, and respect
your audience by not going over time.

19. Craft an introduction – Set the context and make sure the audience is ready
to go, whether the introduction is for you or for someone else.

20. Exhibit confidence and poise – These qualities are sometimes difficult for a
speaker to attain, but easy for an audience to sense.

21. Handle unexpected issues smoothly – Maybe the lights will go out. Maybe the
projector is dead. Have a plan to handle every situation.



22. Be coherent when speaking off the cuff – Impromptu speaking (before, after,
or during a presentation) leaves a lasting impression too. Doing it well tells
the audience that you are personable, and that you are an expert who knows
their stuff beyond the slides and prepared speech.

23. Seek and utilize feedback – Understand that no presentation or presenter
(yes, even you!) is perfect. Aim for continuous improvement, and understand
that the best way to improve is to solicit candid feedback from as many
people as you can.

24. Listen critically and analyze other speakers   – Study the strengths and
weakness of other speakers.

25. Act and speak ethically – Since public speaking fears are so common, realize
the tremendous power of influence that you hold. Use this power responsibly.

Deepening: Good Speaker speech (Daw Aung San Su Kyi)

• လူထုေရွ႕စကားေျပာရာတြင္ ဘာေတြ သတိထားမိသလဲ၊

Synthesis:

• လူထုေရွ႕စကားေျပာျခင္း အရည္အခ်င္းႏွင္႔ပက္သက္၍ ကုိယ္ဆီမွာ ဘာရိွေနၿပီလဲ၊

ဘာေတြထပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ဖို႔လိုမလဲ၊

• ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လူထုေရွ႕စကားေျပာျခင္း အရည္အခ်င္းဟာ ဘာေၾကာင့္

အေရးႀကီးသ လဲ၊

Time Management (အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ)

Activity:

 သာမန္ ရက္သတၱပတ္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈ အားလုံးကုိ ခ်ေရးေစသည္။ 



အကြက္တြင္ မိမိ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေပးထားေသာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ စဥ္စား၍

ျပန္လည္ျဖည့္ရန္

Urgent/important Not urgent/important

 Urgent/not important Not urgent/not important

Input:

ဘဝအတြင္း အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ အေရးေပၚျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းပါ။ ဥပမာ-

အလွ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ဥပမာ-

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလွ်င္ အျမန္ လုပ္စရာမလို။ ထိုအယူအဆႏွစ္ခုကုိ

ေပါင္းစပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ရွိသည္။

၁။ အေရးေပၚ၊ အေရးႀကီး 

ထုိကိစၥမ်ားကုိ အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဥပမာ - သင့္အဖြဲ႔ ဘ႑ာေငြအတြက္

ဘ႑ာေငြ ေတာင္းခံလႊာပုိ႔ရန္ ယေန႔သည့္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ျဖစ္ေနသည္။

၂။ အေရးေပၚ၊ သုိ႔ေသာ္ အေရးမႀကီး

သူတုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ရမည္ဆုိက မၾကာမီ အၿပီးသတ္လုပ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥကုိ

လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးမႀကီးေပ။ ဥပမာ - လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္က်င္းပမည့္

သင္တန္းတခုအတြက္ ေနရာႀကိဳတင္ရရန္ အေၾကာင္းၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္

မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ သင္တန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။

၃။ အေရးႀကီးသည္၊ သုိ႔ေသာ္ အေရးေပၚမဟုတ္

ဦးစားေပးကိစၥျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အလုပ္ၿပီးရန္ အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္စရာမလုိေပ။

ဥပမာ ဘ႑ာ ေရး ေတာင္းခံလႊာေပးပုိ႔ရန္ (၆) လအတြင္း သတ္မွတ္ ေနာက္ဆုံးရက္မရွိေပ။



၄။ အေရးလည္းမႀကီး အေရးေပၚလည္းမဟုတ္

ဥပမာ သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ မသက္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းတခုကုိ

ေလ့လာရန္အတြက္ ဖိတ္စာ ေတာင္းဆုိျခင္း။   

၁။ ခ်က္ျခင္းလုပ္ပါ။ အျခားလုပ္စရာမ်ားကုိ ဖယ္လုိက္ပါ။ သင့္ကုိ

အေႏွာက္အယွက္မေပးႏုိင္သည့္ တေနရာသုိ႔ သြားပါ။ ဖုန္းပိတ္လုိက္ပါ။ 

၂။ အလွ်င္အျမန္လုပ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ရတဲ့အေပါင္းအသင္းတဦးကုိ ကိုယ္စားျပဳ

ေဆာင္ရြက္ပါ ေစ။ 

၃။ ထုိကိစၥလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးအခ်ိန္တခု သတ္မွတ္စီမံပါ။ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္

အခ်ိန္တခု အတြင္း အပုိင္းလုိက္ စနစ္တက်ခဲြျခား၍ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

၄။ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ရဲရဲ မဟုတ္လွ်င္ ထားလိုက္ပါ။ မလုပ္ဘူးေျပာပါ။ မလုပ္ပါနဲ႔။ 

ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခဲြမႈ မည္သုိ႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ထားသည္ကုိ

သိျမင္ရန္ မွတ္ တမ္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါေစ။ ေရွ႕လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ

ၾကည့္ပါေစ။ ေရွ႕အနာဂတ္အတြင္း သူတုိ႔ကုိယ္သူတို႔ မည္သို႔စုစည္းျပင္ဆင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားခိုင္းပါ။ 

Deepening 

  မိမိအဖြဲ႔အစည္းလုပ္ငန္းအတြက္ Not urgent/important  လုပ္ငန္းစဥ္ ပုိမ်ားျပီး

တျခားလုပ္ငန္းစဥ္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ဘယ္လိုျပန္လည္ျဖည့္မလဲ။

Urgent/important Not urgent/important

 Urgent/not important Not urgent/not important

Synthesis: 



• ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲတတ္မႈ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၄)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Leader and member dialogue  

Objectives:

• ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

သိရိွနားလည္ေစ ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႔တြင္ လက္ေတြ႔ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္၊

Activity: 

အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာေခါင္းေဆာင္မွ အေတြ႔အၾကံဳႏုေသာေခါင္းေဆာင္သုိ႔ တန္းစီရန္

အုပ္စုကုိေျပာပါ။ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႏွစ္အတန္အၾကာ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားကုိ အတန္းတစ္ခု၏

အဆုံးတြင္စီၿပီး အနည္းငယ္ (သို႔) လုံးဝအေတြ႔အၾကံဳမရိွသူမ်ားကုိ အတန္း၏

အျခားဘက္အစြန္းတြင္ စီရန္ေျပာပါ။

အလယ္တြင္ အတန္းကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီး အုပ္စုႏွစ္ခု လုပ္ပါ။ အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍

ငါးေယာက္ ေျခာက္ေယာက္ပါ အုပ္စုငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္ အုပ္စုတစ္ခုစီကို ထပ္မံပုိင္းျခားရန္

လုိအပ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္အုပ္စု(သက္တမ္းရင့္)

- ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရသည့္အခက္အခဲ၊ 

- အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ကုိယ္က ဘယ္လိုျမင္သလဲ၊

- ကိုယ့္အေပၚကုိ အဖြ႔ဲဝင္ေတြ ဘယ္လိုျမင္တယ္ထင္သလဲ၊

- အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မိမိအေပၚ ဘယ္လိုဆက္ဆံေစခ်င္လဲ၊

- အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို မိမိက ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္သလ၊ဲ



အဖြဲ႔ဝင္အုပ္စု(သက္တမ္းနု)

- အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရသည့္အခက္အခဲ၊

- ေခါင္းေဆာင္အေပၚဘယ္လိုျမင္သလဲ၊

- ေခါင္းေဆာင္မ်ား မိမိတ့ိုအေပၚ ဘယ္လုိျမင္သလဲ၊

- မိမိအေပၚ ေခါင္းေဆာင္က ဘယ္လိုဆက္ဆံေစခ်င္သလဲ၊

- ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိက ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္သလဲ၊

(နာေထာင္းမႈပံုစံေကာင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုး နားေထာင္ရန္ နည္းျပမွသတိေပးရန္)

ေဆြးေႏြးမႈ

• ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားဘက္မွ ေဆြးေႏြးသြားခ်က္အေပၚ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကုိ

ဘယ္လိုျမင္သ လဲ ဘာေတြစဥ္းစားမိသလဲ။

• အဖြဲ႔ဝင္ေတြကေရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္မွ ေဆြးေႏြးသြားခ်က္အေပၚ

ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ျမင္သလဲ။ ဘာေတြစဥ္းစားမိသလဲ။

ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွစ္ခုအား နည္းျပမွ ကပ္ၿပီး D Role ျဖင့္ ဆက္ျပီးေဆြးေႏြးသြားရန္ နည္းျပမွ

သတိေပးရန္၊

ေဆြးေႏြးမႈ

• ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွစ္ခုကုိ ယွဥ္၍ၾကည့္ျပီး သင္တန္းသားတဦးအေနျဖင့္ ဘယ္လုိျမင္သလဲ၊

• ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္းမွာေရာ ဒီလို dialogue အေတြ႔အႀကံဳဘယ္လိုရိွပါသလဲ၊

Synthesis:

• ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ dialogue ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ၊

• ဘာအခက္အခဲေတြႀကံဳေတြ႔ႏိုင္မလဲ၊



• ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ၊

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၅)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Three kinds of leadership and decision making styles

Activity:  

• အုပ္စုသုံးစုခြဲ၍ ေခါင္းေဆာင္တဦးစီ ေရြးပါ၊

• ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးအား သင္တန္းနည္းျပမွ (Dictatorship, Disinterested,

Democratic) ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားအား သရုပ္ေဆာင္ခုိင္းျခင္း၊

• အုပ္စုသုံးစုလံုးအား “သင္တန္းဆင္းပြဲကုိ ဘယ္လုိအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ခ်င္သလဲဆိုတာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစျခင္း” လုပ္ခိုင္းျခင္း၊

• တစုက လုပ္ေနစဥ္ က်န္အုပ္စုႏွစ္စုက ၾကည့္ၿပီး အကဲခတ္ေစပါ၊၊ ထို႔အတူ

က်န္ႏွစ္ဖြဲ႔ကုိလည္း ထုိအတိုင္း ျပဳလုပ္ေစပါ။

Discussion:

• အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ဘယ္လုိျမင္လဲ၊

• ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်သြားလဲ၊

• ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈအေပၚ ဘယ္ခံစားရလဲ၊

• ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ဘယ္လုိခံစားရသလဲ၊

• ဘယ္ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္လဲ၊၊ ဘာေၾကာင့္လဲ

ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံ ပါဝင္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္

Input: 



Three kinds of Leadership styles and decision making styles

အာဏာရွင္ဆန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ (Dictatorship) ႏွင့္အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး (Survival)

၁။ ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်၍ ေၾကျငာျခင္း။

၂။ ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္

ခ်က္ကုိ တင္ျပၿပီး အဖဲြ႔ဝင္မ်ား

ကုိ စည္းရုံးဆြဲေဆာင္

၃။ ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ

တင္ျပၿပီး အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ား

ကုိ ဖိတ္ေခၚသည္

ေခါင္းေဆာင္က သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ကုိ ေၾကျငာေသာ္လည္း အေၾကာင္း

ရင္းမ်ား၏ တာဝန္ရိွမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ

မ်ားကုိ ခြဲေဝလုိစိတ္ လုံးဝမရိွ။

(ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရျခင္းမွာ

ဘာ့ေၾကာင့္ဆုိတာ မရွင္းျပလုိ)၊

ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ကုိ ေၾကျငာၿပီး ေနာက္ကြယ္မွ

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ခြဲေဝ

ေျပာျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကိဳ

တင္ ျပင္ဆင္ထားခ်က္မ်ား

ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္က သူ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ကုိ တင္ျပေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ ဆႏၵမရိွ

ေပ။ ထုိသုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အဖဲြ႔ဝင္

မ်ား နားလည္၊ မလည္ကုိသာ သိလုိ

သည့္ ဆႏၵရိွသည္။

တုိင္ပင္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈ (Consultative)ႏွင့္ လုံၿခံဳမႈရိွေသာ (Security) Leadership ေခါင္းေဆာင္မႈ

၄။ ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္

မူၾကမ္းကုိ တင္ျပသည္။

ထုိမူၾကမ္း သည္ အတည္မဟုတ္၊

ေျပာင္းလဲရန္ ရိွသည္။

၅။ ေခါင္းေဆာင္က  အေျခအေန

တခုကုိ တင္ျပသည္။ အျခားသူ

မ်ား၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း

ယူသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။

၆။ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအားလုံးကုိ ဆံုးျဖတ္

ခ်က္ ခ်ေစေသာ္လည္း ဗီတုိအာဏာ

ကုိ ကိုင္စဲြသည္။

ယာယီဆုံးျဖတ္ခ်က္တင္ျပ၍ ေမး

ခြန္းမ်ား၊ သိလုိသည္မ်ား၊ေဆြးေႏြး

ခ်က္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚသည္။ လုိ

အပ္ပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ေျပာင္းလိုေသာဆႏၵႏွင့္ အျပန္

အလွန္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွသည္။

အေျခအေနႏွင့္ ျပသာနာမ်ားကုိ

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပၿပီး အႀကံေပး

ခ်က္၊ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ

ေဆာ္ၾသေပးသည္။ ထုိမွတဆင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပး

သည္။

အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို အေျခအေနႏွင့္အ

ကန္႔အသတ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္တင္

ျပရန္ ေစခုိင္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္

ေခါင္းေဆာင္၏ ဗီတုိအာဏာကုိ အ

သုံးျပဳၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္။



စြမ္းေဆာင္ေစေသာေခါင္းေဆာင္မႈ (Participatory/Enabling/Empowerment/Democractic leadership)

ႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ (Power Sharing)

၇။ ေခါင္းေဆာင္က ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ၍ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ေစသည္။

၈။ အဖဲြ႔ဝင္ေခါင္းေဆာင္က အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား အကန္႔

အသတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေစရန္ အေျခအေနကုိ

စူးစမ္းေလ့လာေစ သည္။

ေခါင္းေဆာင္က မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္

မ်ား (ဘ႑ာေရး၊ အခ်ိန္၊လုပ္ငန္း) စသည္တုိ႔ကို

ခဲြေဝတင္ျပၿပီး အကန္႔အသတ္မ်ားအေပၚ အေျခ

ခံ၍ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ ေစ့စပ္

ေဆာ္ၾသေပးသည္

အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား အေျခအေနျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္

တင္ျပရန္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြခ်မွတ္တတ္လာေစ

ရန္ ေစ့စပ္ေဆာ္ၾသေပးသည္။

Deepening: 

• မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ သေဘာေပါက္လုိက္လဲ၊

• လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လို ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို အမ်ားဆုံး ႀကံဳေတြ႔ဖူးပါသလဲ၊

Synthesis: 

• ကုိယ္အဖြဲ႔အတြင္းမွာ ဘယ္လုိအသုံးခ်မလဲ၊

       Tell              Sell            Consult            Consensus

Autonomy



ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၆)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Power

Objective 

ပါဝါအေၾကာင္းကုိ သိရိွနားလည္ျပီး သင္တန္းသားမ်ား၏ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ ပါဝါခြဲေဝမႈကုိ

ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္၊

Activity

လက္ဝါးထိန္းခ်ဳပ္ (သို႔) ပန္းပုထုျခင္း၊

Discussion

မိမိခုိင္းခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိခံစားရလဲ၊၊

မိမိခုိင္းရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုခံစားရလဲ၊၊

ဘာေတြကြာျခားလို႔ ဒီလိုခံစားရတာလဲ၊၊

ဘာေၾကာင့္လဲ၊၊ (ပါဝါ(အာဏာ)ကြာသည္ဟုထြက္ေအာင္လုပ္ပါ၊၊)

ပါဝါကိုဘယ္လိုနားလည္လဲ၊၊

         ပါဝါ(အာဏာ)ကိုရရိွေစေသာ အရင္းအျမစ္ေတြက ဘာေတြ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္လဲ။

သင္တန္းမ်ားမွ ထြက္လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ေရးၿပီး အမ်ိဳးအစားခြဲရန္။

Power Within မူပုိင္ပါဝါ

တဦးခ်င္း (သို႔) အုပ္စုထဲမွာ ရိွေနျပီး အျခားသူမ်ားက မည္သို႔မ်ွယူေဆာင္သြား၍မရ၊

မိမိတုိ႔ကုိယ္တိုင္ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား၊

ပညာရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားသူ မ်ားကုိ ထိုပါဝါမ်ားရိွလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး၍ရေသာ ပါဝါမ်ိဳးကုိ

မူပုိင္ပါဝါ ဟုေခၚသည္။



       ေငြေၾကး ာင အသံေကာင္း

       ရာထူး ပညာ

      ေခါင္းေဆာင္

ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မူ

Input

ပါဝါ အသုံးျပဳနည္း ႏွစ္မ်ိဳး

Power Over ပါဝါ အထက္စီးသုံးျခင္း 

လူတေယာက္ျဖစ္ေစ၊ လူတစုျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔တြင္ရိွေသာ ပါဝါအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ

အသုံးျပဳ၍ အျခားသူ (သုိ႔) အုပ္စုတစုအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ကုိယ္စားျပဳခ်မွတ္ျခင္း (သို႔) ထိုသူ မ်ားကုိ လိုက္နာေစျခင္းျဖစ္သည္။

Deepening

• မိမိဘဝတြင္ ပါဝါအထက္စီး အသုံးျပဳေသာ အေတြ႔အၾကုံဘယ္လုိရိွလဲ အုပ္စုငယ္ဖြဲ႔၍

ေဆြးေႏြး ခုိင္း၊

• ဇာတ္လမ္းတခုကုိေရြးျပီး Role Play လုပ္ခုိင္း

• ထိုအုပ္စုငယ္မ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပ။

ေမးခြန္း

ဘာေတြေတြ ့လဲ၊

ဘယ္လုိခံစားရလဲ (ခံစားရသူ၊-- ဘာ႔ေၾကာင့္လဲ)၊

ဘယ္လုိအက်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္လာႏုိင္သလဲ (တဦးခ်င္း၊ မိသားစု၊ အဖြ႔ဲအစည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္)၊

 � 

 



ဘယ္လို ဥပမာေတြ ရိွသလဲ၊

Power Sharing ပါဝါခြဲေဝသုံးျခင္း

လူတေယာက္ျဖစ္ေစ၊ လူတစုျဖစ္ေစ မိမိတို႔တြင္ရိွေသာ ပါဝါအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ

အသုံးျပဳ၍ အျခားသူ (သုိ႔) အုပ္စုတစုကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

ကူညီေပးျခင္း၊ လမ္းျပေပးျခင္း ျဖစ္ သည္။

Deepening: 

• ပါဝါခြဲေဝသုံးစြဲျခင္း အသုံးျပဳေသာ အေတြ႔အၾကုံဘယ္လုိရိွလဲ အုပ္စုငယ္ဖြဲ႔၍

ေဆြးေႏြးခုိင္း။

• ဇာတ္လမ္းတခုကုိေရြးျပီး Role Play လုပ္ခုိင္း။

• ထိုအုပ္စုငယ္မ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပ။

ေမးခြန္း

- ဘာေတြေတြ ့လဲ၊

- ဘယ္လုိခံစားရလဲ၊

- ဘယ္လုိအက်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္လာမလဲ (တဦးခ်င္း၊ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္)၊

- ဘယ္လုိဥပမာေတြရိွလဲ၊

Synthesis 

မိမိအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိအသုံးျပဳမလဲ၊ ဘယ္လုိသတိထား

သင့္သလဲ၊

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၇)

ေခါင္းစဥ္။ ။ Women and Leadership



ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ႏွင့္ ပါဝင္မႈကုိ

ျမွင့္တင္လာေစရန္၊

Activity: 

သင္တန္းသားမ်ားအား အုပ္စုႏွစ္စုခြဲၿပီး မိမိတို႔ အဖြ႔ဲအစည္းအတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္

အမ်ိဳးသားမ်ား တာဝန္ယူရေသာအပိုင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေစပါ၊၊

- အုပ္စုခြဲရာတြင္  အမ်ဳိးသမီးတဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသားတဖြဲ႔ခြဲပါ။

- အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ကုိ ( အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသားမ်ား၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိေဆြေႏြးေစရန္)၊

- အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ကို ( အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ

ေဆြေးႏြးေစရန္)၊ 

- အမ်ဳိးသားမ်ား၏ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေရာင္တမ်ိဳးျဖင့္

ေရးေစၿပီး အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ  စာရြက္အျခားတေရာင္ျဖင့္ ေရးခုိင္းပါ။

- ထုိ႔ေနာက္ စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ ဇယားကြက္ျဖင့္ ယွဥ္ျပီးကပ္ထားပါ။

Discussion

ထုိဇယားကြက္ကုိ သင္တန္းသားမ်ားအား ေလ့လာေစၿပီး -

• ဇယားကြက္မွာ ဘာထူးျခားခ်က္ရိွသလဲ။  ဘာသတိထားမိတဲ့ အခ်က္ရိွသလဲ။

• ဘာေတြ ထင္ဟပ္ျပေနသလဲ။

• အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခန္းက႑က ဘယ္လိုေနရာမွာ အမ်ားဆုံးပါေနသလဲ၊၊

(ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း ေပၚလာေအာင္ေဆြးေႏြးရန္)

• ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ေနရတာလဲ၊

Input I:



ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေျခအေန - အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္

ပါဝင္ေနမႈ၊ မပါဝင္ႏုိင္မႈ။

အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ မနားမေန အလုပ္လုပ္ေနရေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္အေပၚ

အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားျခင္း မခံရသည့္အျပင္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတြင္ မပါဝင္သင့္၊

မပါဝင္ႏိုင္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ႏိွမ့္ခ်မႈမ်ားရိွေနျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္ ေနရာမေပးၾကျခင္းသည္ အမ်ိဴး သမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ

အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္မႈနည္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္။

အရင္ေန႔မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ေလ့လာခဲ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္

အမ်ိဴးသမီး မ်ားတြင္ မရိွႏိုင္ဘူးလား။ ထိုေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္

အမ်ိဴးသားတိုင္းတြင္ေရာ ရိွႏိုင္ပါ႔ မလား။

အရင္ေန႔မ်ားက ေလ့လာခဲ႔ေသာ ပါဝါကုိျဖစ္ေစေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရရိွႏုိင္သူေတြက

အမ်ိဴးသား မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဴးသားမ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္

ပါဝင္မႈမ်ားေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔သုိ႔ဆိုလ်ွင္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းသည္

လိင္ကြဲျပားမႈကုိ မမူတည္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္၊ ရရိွႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္သာ

သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္လည္း အမ်ိဴးသားမ်ားတန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား

ရရိွခံစားရမည္ဆိုပါက အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားလည္း ျမွင့္တတ္လာ ႏိုင္ျပီး

ေခါင္းေဆာင္မႈ အပုိင္းတြင္ အမ်ိဴးသမီးပါဝင္မႈ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါတယ္။

Input II: Women Hero in the world (power point)

Deepening:

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္၊ အမ်ဳိးသားအုပ္စုႏွစ္စုခြဲၿပီး ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။

ေခါင္းစဥ္ 

“အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏

ေခါင္းေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားကုိ မထမ္း ေဆာင္သင့္” 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မွ- အဆိုကို ေထာက္ခံသည္။

အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔မွ - အဆုိကို ကန္႔ကြက္သည္။



ေဆြးေႏြးမႈ

Debate မွေလ့လာမိေသာအခ်က္မ်ားမွာ-

(၁) အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ စဥ္းစာစရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာ ဘာေတြ

ျဖစ္လာသလဲ။

(၂) အမ်ဳိးသားေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ။ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔

ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ။

(၃) ဘယ္လုိေပၚလစီေတြ ရိွထားသင့္သလဲ။

(Or)

အျခားနည္းလမ္း

Deepening:

- လက္ရိွ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑၌ တာဝန္ယူေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ

ဘယ္သူေတြ ရိွသလဲ။ (မိသားစု၊ ပါဝန္းက်င္အဆင့္၊ လူမႈေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္။

ကမၻာ့အဆင့္)။

- သူတို႔ျဖတ္သန္းလာခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လႊားခဲ့မႈမ်ား။

- အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရတ့ဲ အခက္အခဲအဟန္႔အတားမ်ား။

- (ပတ္ဝန္းက်င္၊ အယူအဆ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိယ္တိုင္၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အစြဲ)။

Synthesis

မိမိအဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာတြင္ ပါဝင္လာဖုိ႔အတြက္

ဘာေတြစလုပ္မလဲ။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၈)

ေခါင္းစဥ္။  

What is Conflict?



Root of Conflict?

 Dealing with conflict?

Objective

• ပဋိပကၡမ်ားကုိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊

• ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္၊

• ပဋိပကၡမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းတတ္ေစရန္၊

Activity

ပဋိပကၡအေပၚ ဘယ္လိုနားလည္လဲဆိုတာ သင္တန္းသားမ်ားအား ေမးျမန္း၍

အခ်က္အလက္မ်ား ကို ခ်ေရးပါ။

- အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ေနတာ ဘာေတြရိွသလဲ၊

- အဆိုးဘက္ကို ဦးတည္ေနတာ ဘာေတြရိွသလဲ၊

- ပဋိပကၡ ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ကုိ ဘယ္လိုသုံးသပ္မိသလဲ၊

နည္းျပမွ သင္တန္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေပးရန္၊

ပဋိပကၡဟုဆုိတိုင္း လူအမ်ားက အပ်က္ကိုဘဲ ေတြးတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္

အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡလည္း ရိွႏိုင္သလို၊ အဆိုးဘက္သုိ႔ ဦးတည္သည့္

ပဋိပကၡလည္း ရိွႏ္ိုင္ေပသည္။

Conflict (ပဋိပကၡ) --- Opportunity (အခြင့္အလမ္းမ်ား) and Problems (ျပႆနာမ်ား)

Activity: 

Case Study



       ေညာင္ပင္သာရြာႏွင့္ မဂ်ီးပင္ရြာသည္ ေရွးလူႀကီးမ်ားကတည္းကပင္ အစာမေၾကခဲ့ေသာ

ပဋိပကၡရိွခ့ဲေသာ ေၾကာင့္ ရြာတရြာႏွင့္တရြာရိွ ရြာသားမ်ားသည္ ျမင္လၽွင္ပင္ တဦးႏွွင္တဦး မဲဲ့

ကာေစာင္းကာ ေျပာၿပီးသြားတတ္ ၾကသည္္။ ထိုကဲ့သို႔ ေနလာၾကသည္မွာ

ႏွစ္အေတာ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ တရြာႏွင့္တရြာမွာ ပိုပုိၿပီးေတာ့ အျမင္ မၾကည္မႈေတြ

မ်ားလာၾကသည္။

တရြာရိွ ႏြားမ်ား၊ ပစၥည္းးမ်ား ေပ်ာက္လၽွင္ပင္ ရြာသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား စစ္ေဆး

ေမးျမန္းမႈ လုံး၀မျပဳဘဲ တရြာႏွင့္တရြာ အညွိးအေတးဖြဲ႔ကာ ရန္ျပဳေလ့ရိွသည္။ 

ခက္သည္မွာ မျဖဴ ေခၚေညာင္ပင္သာရြာသူႏွင့္ ကုိမင္းႏုိင္ေခၚ မဂ်ီးပင္ရြာသား ႏွစ္ဦးမွာ

လူငယ္ပီပီ ေမတၱာမၽွေနၾကသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ရြာႏွစ္ရြာအၾကားရိွ ေခ်ာင္းကုိျဖတ္ကာ ခ်ိန္း

ေတြ႔ေလ့ ရိွသည္။ ေခ်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခုိက္ရန္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ 

  တဖက္က ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ဆင္း၍ ငါးဖမ္းလ်ွင္ တဖက္မွ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေလ့ရိွသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူမ်ွ ေခ်ာင္းကုိ အသုံးမျပဳရဲေပ။ ေနာက္ေပါက္လူငယ္မ်ားကမူ  မိဘမ်ား ေျပာ ဆုိ

ဆုံးမမႈမ်ားေၾကာင့္သာ မေခၚမေျပာဘဲ ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရြာမ်ားတြင္ ဘုရားပြဲမ်ား

က်င္းပလ်ွင္ လူငယ္ကေလးမ်ားသည္ ခုိး၀င္ေလ့ရိွၾကတယ္။ ရြာရွင္မ်ားျမင္ပါက ေအာ္ဟစ္ ၍

လုိက္ၾကၿပီး မိလၽွင္ ရုိက္ကာ၊ အရွက္ရေအာင္ အမ်ဳိးမ်ိဳးလုပ္ၿပီးမွသာ ျပန္လြတ္ေလ့ ရိွၾကသည္။

လူငယ္မ်ားသည္ မိမိရြာသုိ႔ ျပန္ေရာက္လ်ွင္လည္း ရြာသူႀကီး၏ွ အျပစ္ေပးျခင္းကုိ ခံရျပန္သည္။ 

တညတြင္ ကိုမင္းႏုိင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္္းအစုလုိက္သည္ ၀ိုင္းဖြ႔ဲကာ  ဘာေၾကာင့္ တဖက္ရြာ

ႏွင့္ ဒီလိုျပႆနာမ်ား ရိွေနသလဲဆုိသည္ကုိ လူႀကီးမ်ားအား သြား၍ ေမးျမန္းၾကသည္။ ဒါေပ မယ့္

လူႀကီးမ်ားက “နင္တို႔ သိစရာ မလုိဘူး” ဟုသာ ေျပာၿပီး လူငယ္မ်ားကို ဆူပူေလ့ရိွသည္။

တဖက္ရြာကလည္း ထုိနည္းအတုိင္းသာ ေျပာေလ့ရိွသည္။ ထိုျပႆနာကုိ မည္သူကမွ် မေျဖရွင္း

လုိၾကပါ။ ေျဖရွင္းလၽွင္ ပုိဆုိးလာလိမ့္မည္ ဟုသာ ထင္ေလ့ရိွသည္။

 ကိုမင္းႏုိင္သည္ တဖက္ရြာမွ မျဖဴကုိ လူႀကီးပီပီ ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ဘို႔ အတြက္ မိဘ

မ်ားကုိ ပူဆာေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူႀကီးမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ 

ေနာက္ဆုံးမွာ ကုိမင္းႏိုင္တို႔အုပ္စုႏွင့္ တက္ဖက္ရြာမွ ကာလသားမ်ား စုေပါင္း၍ မျဖဴကုိ

ခုိးရာလုိက္ေစသည္။ 

ျပႆနာမွာ စတင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ မေျဖရွင္းလၽွင္လည္း အခက္။ မလႊဲသာ မေရွာင္သာ

ေတာ့သည့္အဆံုး ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္တေန႔ မနက္တြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံေတာ့မည္ဟု ေၾကျငာလုိက္ခ်ိန္တြင္ ရြာ

သားမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားၾကေတာ့သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ရြာလူႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံေနၿပီ



ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္ရြာသားမ်ားသည္ မိမိရြာလူႀကီးမ်ား၏ ေနာက္တြင္ အုပ္စုလုိက္

ရပ္၍ ေနေနၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကိုမင္းႏုိင္တုိ႔အုပ္စုသည္လည္း တစုရပ္ကာေနၿပီး စကားကုိ

ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုလုိက္သည္မွာ -

“လူႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းၾကပါခင္ဗ်ား” ။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း သိခ်င္လုိ႔ေမးတာ ဘယ္ဘက္ကမွ မေျပာေတာ့ ကိစၥက ဘယ္လိုမွ

ရွင္းလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး”။

   ေနာက္ဆုံးတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား စၿပီး စကားမ်ားကို ေျပာလာၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔ဘက္မွ

ဘယ္အေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ အခုလုိ တဖက္ရြာကုိ ျမင္ေနသည့္အျမင္ကုိ အျပန္အလွန္

ေျပာၾကသည္။ 

တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကုိ ေသခ်ာစြာမသိဘဲ

အျမင္ေစာင္းေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

 ျပႆနာကို ေရွာင္ေနျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနလိုက္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းလိုက္လွ်င္ ပုိမို၍

ဆုိးလာႏိုင္မည္ဟူ ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္သာမက စၿပီးေျပာလွ်င္လည္း မိမိတို႔ရြာ

သိကၡာက်သည္ဟူေသာ ထင္ေၾကးမ်ား ႏွင့္ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာကုိ

ေရာေထြးလုိက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အေျဖသိရိွရလုိက္ၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ရြာ၏

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္လာခဲဲ့ေတာ့သည္။ 

ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ မျဖဴႏွင့္

ကုိမင္းႏုိင္သည္လည္း လက္ ထပ္ပြဲကုိ စည္းစည္ကားကားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

Discussion

- ဘာအေၾကာင္းအရာေတြ ေဖာ္ျပသြားသလဲ၊

- စိတ္ထဲဘယ္လို ျဖစ္မိသလဲ၊

- ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္တယ္လို႔ ထင္သလ၊ဲ

- အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဘာရိွသလဲ၊

– ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြကို သုံးၿပီး ေျဖရွင္းသြားတာလဲ၊

–



ပဋိပကၡကုိ ေၾကာက္စရာ စကားလုံး၊ ရန္မ်ား အခ်င္းပြား၊ ၾကမ္းသေယာင္

ထင္ေလ့ရိွပါတယ္။ ပဋိပကၡ သည္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးကုိ

ျဖစ္ေစသလားလို႔  ေျပာရင္ အမ်ားစုက ဆုိးက်ိဳးလုိ႔ ဘဲ့ ထင္ေနၾကတယ္။ အမွန္တကယ္က

မွားသည္၊ မွန္သည္ကို ေဝဘန္ေထာက္ျပေတာ့ ေကာင္းက်ဳိးလည္း ျဖစ္ ေစႏိုင္သလို

ခိုက္ရန္ျဖစ္သြားတာလည္း ရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ အဖတ္ဆယ္လို႔မရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္း

ျဖစ္သြားႏိုင္ရင္ အဆိုးဘက္ကုိ ဦးတည္တာလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အဓိကက

ပဋိပကၡအေပၚ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး လားရာဘက္ အဆုိး၊ အေကာင္းကုိ

ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အက်ိဳ းစီးပြား၊ နားလည္မႈ၊ တန္ဘုိးထားမႈ၊ က်င့္သုံးမႈပုံစံ၊

အာဏာႏွင့္သေဘာထားအျမင္ ကြဲျပားမႈေတြကေန ပဋိပကၡေတြ ေပါက္ဖြားပါ တယ္။

ျဖစ္ပြားေစျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ပဋိပကၡကို အဆုံးထိေအာင္ ၿပီးျပတ္ေအာင္

အေျဖရွာသည္ ထက္ ထုိပဋိပကၡကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲမလဲဆိုတာက ပိုၿပီး

အေရးႀကီးပါတယ္။ ပဋိပကၡ ကုိ အေျဖထုတ္ျခင္းထက္ ၎ကုိ စီမံခန္႔ခြဲတာကို ပိုမို လုပ္ေဆာင္ပါ။

ပဋိပကၡကုိ အၿမဲတမ္း အေျဖရွာႏိုင္ဘို႔ဆို တာ မျဖစ္ႏိုင္။ ေရွာင္လြဲမရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံ ခန္႔ခြဲႏိုင္ဘို႔ လူေတြက

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဝိေရာဓိျဖစ္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးဘို႔နဲ႔ အားေပးဘို႔ လုိပါ တယ္။

အျခားသူမ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ဘာသာ ဘ့ဲ အကၽြႏ္ုပ္တို႔



ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ နားလည္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက ဖိႏိွပ္မႈေတြနဲ႔

အာဏာျမစ္ျဖားခံရာေတြကုိ ကဲၾကည့္ ဘို႔ အႀကံေပးလိုပါတယ္။ ပဋိပကၡကုိ အဆုံးထိေအာင္၊

ၿပီးျပတ္ေအာင္ အေျဖရွာဘုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ထုိ႔ထက္ အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္

အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေျဖရွင္းေလ့ရိွတဲ့

အမူအက်င့္မ်ား ရိွပါတယ္။ 

Input II: Dealing with conflict

နညး္ျပမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္။

ဝက္ဝံ

High Concern for Relationship 

Low Concern for Personal Goals

အျခားသူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး  အေလးဂရုျပဳေပး၊

ပုဂၢလိကရည္မွန္းခ်က္မ်ား သိပ္မထား၊

အရံႈး၊ အႏိုင္အေျခအေန (Lose- Win)၊

Whatever you say

မင္းေျပာတာ မွန္သမွ်၊ မင္းေျပာသမွ် အကုန္လုံး၊ 

တပါးသူ မၿငိဳျငင္ရေလေအာင္ ျပဳစုဧည့္ခံ၊ ျဖည့္စြက္လိုက္ေလ်ာ၊ 

ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ တည္ၿမဲေနေရးအတြက္ ဘာေတြ ရင္းႏီွးေပးရ ေပးရ၊

လိပ္

Low Concern for Goal and

Relationship 

ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ခုစလုံးအေပၚ သိပ္အာရုံမထား၊ 

ရံႈး၊ ရံႈး (Lose- Lose)၊



"To Avoid a Hostile Stranger"

ရန္လုိေနတဲ့ အျခားသူစိမ္းကို ေရွာင္ရွားပုန္းေအာင္း၊

ကာယကံရွင္ႏွင့္  အျခားသူမ်ား  စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ဖြယ္  ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္

ေနာက္ဆုတ္၊

ငါးမန္း

High Concern for Personal Goals

Low Concern for Relationship

ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အာရုံစိုက္မႈျမင့္၊

အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သိပ္ဂရုမထား၊

အႏိုင္၊ အရံႈးအေျခအေန (Win-Lose)၊

"Do It My Way or Not at ALL"

ငါ့နည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္၊

Forcing

ဖိအားေပး အတင္းဆြဲေဆာင္၊

ကိုယ့္၊ စိတ္ဆႏၵ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚေရး အဓိက၊

ဇီးကြက္

High Concern for Personal Goals and Relationship 

အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (Collaboration)၊

အႏိုင္-အႏိုင္ အေျခအေန (Win-Win)၊

ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ခုစလုံးအေပၚ အာရုံထားဂရုျပဳ၊



"My Preference is  ............

What's your choice?" 

က်ဳပ္ႏွစ္သက္တာကေတာ့……

ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ကေရာ ဘာလဲ..

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းျခင္း၊

ေျမေခြး

Moderately Concerned with personal Goals and 

relationships with others  

ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပရုံမွ်သာ၊

အႏိုင္၊ အရံႈးအခ်ိဳ႕ (Win some, Lose some)၊

"I'll back off a little if you do the same" အကယ္လို႔ မင္းဒီအတုိင္း လုပ္တယ္ဆိုရင္
ငါလည္း နည္းနည္း ဆုတ္၊ ေလ်ာ့ေပးမယ္။

“Compromising” အေပးအယူ ၊ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊

အလယ္ေလာက္မွာ ဆုံၾကၿပီး တဖက္စီက တဝက္စီေလာက္ ရၾကတဲ့ သေဘာရွိ၊

“Deepening”

ေလ့လာသူမ်ားသည္  မည္သည့္သတၱဝါမ်ဳိး(ဟန္)ျဖင့္  အနီးစပ္ဆံုး  ေျဖရွင္းေလ့ရိွသည္ကို

မိမိကုိယ္ကို သုံးသပ္ေစပါ။ ၄င္းေနာက္ တူရာအုပ္စုတြဲ၍ -

ထိုေျဖရွင္းဟန္မ်ားသည္ မည္သည့္အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားရိွသည္ကို

ေဆြးေႏြးရန္။ 

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သံုး၍ ရႏ္ိုင္၊ မရႏုိင္ကိုလည္း စဥ္းစားေဆြးေႏြးေစပါ။



(ေလ့လာသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို အုပ္စုႀကီးတြင္ တင္ျပေစပါ)။

“Input”

သင္တန္းသားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ဘယ္လို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါတြင္ သံုးလိုရႏုိင္မႏိုင္၊

လိပ္

- အင္အားႀကီးေနခ်ိန္၊ ရန္သူမွ ပါဝါႀကီးေနခ်ိန္၊ ဖိႏွိပ္မႈယႏၱရားသည္ ရန္သူက အခိုင္အခံ့

စီမံထားခ်ိန္ တြင္ သုံးႏိုင္။ ရွင္းလွ်င္ ပိုရႈပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန၊ စြပ္စြဲမႈမမွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္၊ 

- ေနာက္ကြယ္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္။ ရန္သူကမထင္ဘူး။ ထိုအတြက္

အကာအကြယ္တမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္။

- ေရွ႕တက္ဖို႔ ႏွစ္လမ္းဆုတ္ျခင္းမ်ဳိး၊

ဝက္ဝံ

သံတမန္အျဖစ္။ ကိုယ္ဘက္က လိုက္ေလွ်ာ့္ရမယ္ အေျခအေန၊

ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာျဖစ္မယ့္ကိစၥ၊

မိသားစုတြင္း၊ အဖြ႔ဲသား၊ အဖြဲ႔ဝင္တြင္း

ဘံုေစနာ၊ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္မွန္ေနခ်ိန္၊ လိုက္ေလွ်ာ္ျခင္း၊

ငါးမန္း

တကယ့္ ေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲ၊ အမွန္စင္စစ္မွန္ေန၊ လိုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေနတဲ့အခိ်န္၊

လုံးဝအႏိုင္တုိက္ ရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ သုံးရမယ္။

ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရမယ္၊ ဆက္ဆံေရးလဲမလုိ။ တုိက္ပြဲက ဆက္ဆံေရးထက္

အကဲပိုတဲ့အခ်ိန္။ ဆက္ဆံေရး လွ်ဳိေနခ်ိန္ သုံးရမယ္။



ေျမေခြး

သံတမန္အျဖစ္လည္း ရႏုိင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားလည္း ျဖစ္ႏိုင္။

Synthesis

ဘာေတြ ေလ့လာမိလိုက္သလဲ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးျဖစ္ရန္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဘယ္လိုျပန္၍ အသံုးခ်ႏိုင္မလဲ။ 


