
 

 دوست عزيز
 

متاسفانه امكان ترجمه تمام .  به يكی از زبانهای مهم اين آره خاآی می باشدwww.maxfxx.netاين صفحه ترجمه سايت 
ی   آرد راهی را برابا اين وجود اگر سؤال خاصی داريد، لطفًا با ما تماس بگيريد، ما سعی خواهيم. صفحات اين سايت برای ما نبود

.  گرايش دارند، فراهم آنيمWorldworkپاسخ گويی به شما پيدا آنيم، و امكان ارتباط با گروه ها و افرادی آه در منطقه شما به 
همچنين مايل هستيم آه با شما ديدار داشته باشيم و امكان برگزاری جلسات و سمينارهايی را در محل زندگی شما، در صورت امكان به 

 .ورت رايگان، فراهم آنيمص
 

 لطفًا با ما تماس بگيريد
 

 مكس شوباک
Max Schupbach 
2049 NW Hoyt Street Ste 3 
Portland, OR, 97209 
voice/fax 503 210 0314 
max@maxfxx.net

 

 

!سالم و به مکس فسيليتيشن خوش آمديد
 

کار من در سرتاسر جهان . کن در پورتلند، اورگون در اياالت متحده زندگی می کنم. شوباک می باشدنام من ماکس 
کار من بر . انجام می شود و بعنوان تسهيل کننده، مشاور در بسياری از سازمانها و گروهها ايفای نقش می کنم

دکتر امی و آرنولد   کنندگیطبق مدل تسهيل) کار فرآيندی (Processworkو ) کارجهانی (Worldworkاساس 
اين پايگاه اينترنتی مربوط به فعاليتهای من در مورد مشاوره سازمانها، تسهيل کننده .  طراحی شده استميدندل

 شريک  کهProcessworkاگر شما به فعاليت .  می باشدWorldworkگروهی و راهنمايی رهبری و درک من از 
اينجانب الن و من در مورد اشخاص و زوجها انجام می دهيد عالقه مند می باشيد، لطفًا از سايت اينترنتی ما در 

  .بازديد کنيد www.eminee.netآدرس 

ست آه از تسهيل مكس فسيليشن يك شبكه مجازی ا.  را تاسيس کردممکس فسيليتيشن من شرکت 1999در سال 
 آشور در تمام قاره ها آمك گرفته است تا به صورت چند تيم در 20آننده ها و مشاوران متخصص در بيش از 

 .می باشد Worldwork الگویآار من بر پايه .  دور هم جمع شوند يك پروژه

Worldwork  در اين يك نمونه  جديد تفكر در خصوص طيف آامل زندگی جمعی و سازمانی و آار آردن
در مرآز آن يك روش جديد تحقيق پيوندی در مطالعات هوشياری در خصوص تعابير جديد . طيف آامل می باشد

 با آن روبرو خواهيد شد مانند  در زير مقاله مقدمه که درمفاهيمی. از يافته ها در فيزيك مدرن می باشد
 . را بر در ك ما از زندگی سازمانی می تاباند  ، حد و مرز، رويای سازمانی و غيره نور جديدیعميقی دموآراس

Worldwork  امكان داشتن ديدگاه مشارآتی و همچنين آناليز و تسهيل شكل گيری گروه ها و تغيير در اين گروه
نی گرفته تا اتفاقات محلی و از فضای عمومی تا شكل های ها را در انواع مقياس های مختلف از پروسه های جها

 .سازمانی متفاوت، مانند تجارت و جوامع را ارائه می دهد
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Worldwork گروه را طراحی آردند، در يادگيری جمعی در Worldworkآه   ، آه من ميدندلها
من در خصوص سازمان ها و آنچه آه وقتی افراد با هم آار می آنند اتفاق . عضوی از آن هستم مشارآت داشتند

اميدوارم .  و به آن مفتخرمبه وجد می آيم آه از آن استفاده می آنم الگويیمی افتد، پر شور و هيجان هستم و از 
 ضروری هستند، بلكه تجربه شخصی در Worldworkرای بتوانم در اين صفحات نه تنها حقايقی را آه ب

 همه چيز را Worldwork  .خصوص نمونه، تجاربم در بكارگيری آن و نتايج احتمالی آن را انتقال دهم
 !!دگرگون می کند

اين اگر در حال جستجو هستيد و دوست داريد به نمای آلی و مختصری از . ا ز جستجو در سايت من لذت ببريد
 به اين سايت  برای موارد بيشتر های زير مراجعه آنيد و در وقت ديگرپيونديد، می توانيد به هر آدام از  برسالگو

 :دوباره مراجعه کنيد

ش در مقاله ای در خصوص ديدگاه، متدولوژی، و نگر. تغيير در سازمان ها، جوامع، تجارت و فضای عمومی
Worldwork

 : می باشدWorlworkو در زير، نمونه هايی از سه رخداد مختلف که نشان دهنده کاربرد عملی نکته به نکته 

رکت  دموکراسی عميق، همکاری و استراتژی در ش–اروپا، اياالت متحده آمريکا و کشورهای منطقه کارائيب 
  عضو500جهانی  با

جامعه تجاری، فرمانداری شهر، پليس، افراد ولگرد و ديگر گروه های : قسمت آردن فضای عمومی در شهر
 .حاشيه ای در يك گرد همايی در زوريخ و سوئيس با هم مالقات می آنند

 آار گروهی زندانی ها، پرسنل تاديب، و سر پرستی زندان:  توسعه نظام يافته در زندان-چه آسی گناهكار است

 شده است و در طی تالش جمعی و مذاآرات  روی آن آارمورد تحقيق قرار گرفته است، Worldworkمدل 
نشان می  Worldworkدرك شخصی و عمل شخصی من را از اين صفحات .  است درآمدهگروهی به روز

 اين در آه  را به انتشارات و پيوندهايیبرای داشتن تصويری واضح و آامل از نمونه و احتماالت آن، شما. دهند
 . ارجاع می دهم،ه شده استدرا نام بسايت از آنه

اما بسياری از زبانها . بان ترجمه شده اند و چهار سند باال به چندين زاصلی، صفحه همانطور آه مشاهده می کنيد
 .م، از شما پوزش می خواهنمی باشداگر زبان مادری شما جزو اين دسته . دنرا شامل نمی شو

 

 .از عالقه شما متشكرم و اميدوارم روز بسيار خوبی داشته باشيد
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