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 االجتماع هو:

أي فترة يجتمع فيها رسمياً أعضاء تنظيم ما بأشخاصهم )أو يمثلهم مندوبوهم( 

وجهاً لوجه في مكان وزمان محددين ولفترة قد تمتد من عدة دقائق لعدة 

ان ساعات أو أيام دون أن يتفرقوا أو يتوقف االجتماع إال الستراحات قصيرة إذا ك

ذلك ضرورياً. يتداول األعضاء المسائل في االجتماع عندما تطرح عليهم بطريقة 

نظامية ليجيزوا بها عمالً أو يكونوا رأياً أو موقفاً موحداً. القاعدة العامة هي أن 

االجتماع ال ينعقد إال بوجود شخصين على األقل بالشروط أعاله وال يتداول إال 

 اقتراحات مشروعة.

ماع مهما كان نوعه لقواعد وإجراءات المداوالت ولألحكام واألوامر يخضع كل اجت

التي يحددها التنظيم. لكن قواعد وإجراءات المداوالت التي تطبق بدقة في 

اجتماعات العمل خصوصاً كبيرة الحجم تطبق بتصرف في اجتماعات اللجان 

فية مثل واالجتماعات الودية صغيرة الحجم، وفي االجتماعات العلمية والتثقي

 المحاضرات والندوات وما شابهها.

إن أي نشاط جاد يقوم به الفرد أو تقوم به الجماعة في أي زمان وأي مكان 

يتطلب درجة من درجات الجهد المنهجي المنظم وقدراً كبيراً من التفكير. 

واالجتماع مع الغير واحد من أهم هذه األنشطة الجادة في المجتمع التي 

ن تفكيرنا ولقدر كبير من الحكمة والصبر على قواعد صارمة تحتاج إلى كثير م

تأتي يوماً لنا ويوماً علينا. فالمطلوب إذن أن يكون كل اجتماع من االجتماعات 

مهما كان نوعه منضبطاً وجاداً ومثمراً. لكن قد ينزلق االجتماع بسهولة في 

 شراك الفوضى.
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 أنواع االجتماعات:

 

يير تقسيمها، ثمة اجتماعات لتقديم توصيات أو تتنوع االجتماعات بتنوع معا

اقتراحات، واجتماعات التخاذ قرارات، واجتماعات دورية واجتماعات غير دورية، 

وهناك اجتماعات تعقد على مستوى عال في الرواية، أي اجتماعات رسمية 

 واجتماعات غير رسمية، تدعوه االستقبال أو تقديم الهدايا والمنح.

من الناحية العملية  -هذه التقسيمات )إذ قد يتخذ االجتماع  على الرغم من أن

فإن أكثر االجتماعات شيوعاً هي:أكثر من صفة، وأكثر من معيار(؛  -  

 

اجتماع توصيل المعلومات: العتقاد المدير أو المسؤول بأن المعلومات المراد  -1

 توصيلها لن تفهم إال إذا قام بشرحها بنفسه.

ى المعلومات: هو الحصول على معلومات تتعلق بموضوع اجتماع الحصول عل -2

معين، ويعتبر هذا النمط من االجتماعات يتجه من إمكانية التعرف على صور 

التفاعل الممكنة بين وجهات النظر المختلفة للمجتمعين، ويسمى هذا النوع 

من االجتماع "اجتماع عصف األفكار" الذي يسمح لجميع الحاضرين بالمشاركة 

ئهم ووجهات نظرهم.بآرا  

اجتماع حل المشكالت: وتهدف إلى التوصل لحلول مفضلة ومقبولة لمشكلة  -3

معينة، إذا كان عنصر قبول الحل من قبل غالبية األعضاء مسألة مهمة وحاسمة 

 لضمان فعالية التنفيذ.

اجتماع تكوين االتجاهات: تهدف لتكوين اتجاهات معينة، أو تعديل األفكار  -4

ات القديمة، وتقبل ما هو جديد منها.واالتجاه  

االجتماع التوجيهي أو اإلرشادي: يهدف لتوجيه العاملين، وتحسين  -5

 مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم.
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 يمكن تقسيم االجتماعات بحسب أنواعها إلى:

 

تعقد بشكل أسبوعي، أو شهري، أو سنوي، وتهدف اجتماعات دورية:  -1

على التطورات، وعلى نتائج العمل والمالحظات هذه االجتماعات إلى االطالع 

 النهائية بشأنها.

 

تعقد بشكل مستمر بهدف مناقشة موضوعات تنفيذية اجتماعات عادية:  -2

 تتعلق بكيفية إنجاز األعمال اليومية، وحل الصعوبات التي تعوق تنفيذها.

 

 تعقد داخل المنظمة لمناقشة موضوعات داخلية بيناجتماعات داخلية:  -3

 اإلدارات واألقسام فيها.

 

تعقد خارج المنظمة، ويشترك فيها أعضاء من جهات اجتماعات خارجية:  -4

مختلفة بهدف مناقشة موضوعات مشتركة، أو لتنسيق برامج عمل معينة فيما 

 بين هذه الجهات.

 

تعقد بشكل استثنائي وذلك لمناقشة موضوعات طارئة.اجتماعات خاصة:  -5  
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 التحضير لالجتماع:

 

يعتمد نجاح االجتماع إلى حد كبير على حسن التجهيز له، وعادة ما يتضمن 

 التحضير لالجتماع ما يلي:

 

منظم أو مدير االجتماع قبل االجتماع: قوم بهما ي  

 

أن يتم صياغة األهداف قبل عقد االجتماع، وأن تكون تحديد األهداف:  -1

األهداف المشاركين بكلـمات محددة، وأن معروفة للجميع، وأن تخاطب هـذه 

 يحـتاج لكل عـضو لإلسهام فيها.

 

هدف االجتماع هو الذي يحدد عدد أعضائه، على أن اختيار المشاركين:  -2

يراعي في اختيار األفراد مدى الفائدة التي يحققها االجتماع من مشاركتهم 

جتماعات الصغيرة التي أي اال -فيه، وكلما كانت االجتماعات عدد أفرادها قليالً 

فستصبح هذه االجتماعات أحسن إنتاجاً. -يعرف فيها األعضاء كل منهم اآلخر   

 

أي بداية ونهاية االجتماع، فيكون بمقدور األفراد تحديد وقت االجتماع:  -3

 االلتزام به، ويكون المشاركون فيه على علم بذلك مقدماً.

 

يكون المكان مريحاً ومناسباً من  : بأنتحديد وتهيئة مكان عقد االجتماع -4

حيث التأكد من صالحية قاعة االجتماع، أو مكان االجتماع من الجو المناسب 

التهوية، والعدد الالزم من المقاعد، واألدوات المكتبية، وآالت التصوير، وأجهزة 

 التسجيل، وغيرها.
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ها يوضح ويبين الموضوعات التي يتوجب تغطيتإعداد جدول األعمال:  -5

لتحقيق أهداف االجتماع، وتحدد بنود جدول أعمال األفراد المتوقع مشاركتهم 

 في االجتماع.

 

بعد أن يستقر الرأي على موعد إعداد الدعوة لالجتماع وإرسالها:  -6

االجتماع، ومكانه، وأهدافه؛ تعد بطاقة الدعوة لألعضاء، ويتم إرسالها قبل بدء 

المشاركين فيه.االجتماع بوقت كاف، وتحديد أسماء   

 

عند نهاية االجتماع البد أن يقدم محضر أو ملخص إعداد محضر االجتماع:  -7

يسجل فيه كل ما دار من مناقشات وموضوعات وقرارات، وتوزيع المهام التي 

أسفرت عن االجتماع، ووقت إنجازه، واألشخاص الذين يتم توزيع العمل عليهم، 

انفضاض الجلسة، ثم يطبع ويوزع على  والبد من تحديد االجتماع القادم قبل

 األعضاء بعد أيام من عقد االجتماع.
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:مظاهر االجتماعات الفعالة  

.إيضاح الهدف من االجتماع قبل انعقاده -1  

.اإلعداد والتحضير المسبق من قبل المشاركين في االجتماع -2  

.د بذلكوجود جدول أعمال، وتحديد وقت محدد لكل بند، والتقي -3  

  ضبط عملية النقاش واقتصار الحديث على األفراد الذين يقدمون إسهامات  -4

.  وإضافات مفيدة ذات صلة وثيقة بموضوعات وأهداف االجتماع      

اقتصار الدعوة والحضور في االجتماع على األشخاص المعنيين بالقضايا  -5  

.المطروحة للنقاش      

.الالزمة للموضوعات التي يحتويها جدول االجتماعتوفير المعلومات والبيانات  -6  

.تحقيق أهداف االجتماع خالل الفترة الزمنية المحددة له -7  

.الخروج بقرارات وخطوات تنفيذية عندما تستدعي الحاجة ذلك -8  
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:غير الفعالةالمظاهر االجتماعات   

.غياب الهدف أو الغرض من عقد االجتماع -1  

.ا السهلةتعقيد القضاي -2  

.االستمرار لمدة طويلة -3  

.الكالم والنقاش المطول واستئثار البعض بالكالم والتحدث -4  

.تعطيل القرارات والخطوات التنفيذية -5  

.عدم وجود مقرر لالجتماع -6  

.االجتماعات تأجيل -7  

.متأخر عن موعده في وقت االجتماعات ءبد -8  

.األعمال غياب جدول -9  

.قرارات دون اتخاذ ومات فقطتبادل المعل -10  

.لبعض بعضهم مقاطعة األعضاءو الجانبية اقشاتالمن كثرة -11  
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:االجتماع  أثناء  

.القيادة فن يمارس -1  

.االعمال االلتزام بجدول -2  

.المحدد في الوقت ئيابد المشاركين يحضر بعض لم وإن -3  

.نقاشضبط سير الوا بها بدأت التي من القضية النتهاءا -4  

.األولويات  رتب -5  

.األعمال جدول بشرح أبدأ االجتماع -6  

.الجيد والعمل الفكرة اشكر واثني على -7  

.النقاش في على االشتراك شّجع الجميع -8  

.نظرهم وطرح وجهات واحد الجميع بمعيار  مع  التعامل -9  

ة.االفكار االبداعي ودوّن لخّص ما خرجت به من نتائجو المهم وسّجل -10  

.نهائية حلول ال تعرض أقتراحاتك كأنها -11  
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