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:االجتماع هو 

اصاه  ماا أشخ مؤسسةأي فترة يجتمع فيها رسمياً أعضاء

  في مكان وزمان محاديي  ولتتارة  اد دمتاد ما،وجهاً لوجه

ف عدة ي ائق لعادة سااعاأ أو أيااو يون أن يتتر اوا أو يتو ا

. االجتمااااع الال الساااتراياأ  ذااايرة الكا راااان كلااا   ااارورياً 

ه  يتداول األعضاء المسائل في االجتمااع عدادما دحارل ع اي

مو تااً أحريقة نظامية ليجياووا أهاا عماأً أو يكوناوا رأيااً أو

.مويداً 

ي  القاعدة العامة هي أن االجتماع ال يدعقد الال أوجوي خ ذا

ع ااااال األ ااااال أالوااااارول أعاااااأح وال يتاااااداول الال ا ترايااااااأ 

.موروعة



:كثر االجتماعات شيوعاً هيا

لها لن العتقاد المدير أو المسؤول بأن المعلومات المراد توصي: اجتماع توصيل المعلومات-1
.تفهم إال إذا قام بشرحها بنفسه

هو الحصول على معلومات تتعلق بموضوع معين،: اجتماع الحصول على المعلومات-2
نة بين ويعتبر هذا النمط من االجتماعات يتجه من إمكانية التعرف على صور التفاعل الممك

"  كاراجتماع عصف األف"وجهات النظر المختلفة للمجتمعين، ويسمى هذا النوع من االجتماع 
.الذي يسمح لجميع الحاضرين بالمشاركة بآرائهم ووجهات نظرهم

، إذا كان وتهدف إلى التوصل لحلول مفضلة ومقبولة لمشكلة معينة: اجتماع حل المشكالت-3
.يذعنصر قبول الحل من قبل غالبية األعضاء مسألة مهمة وحاسمة لضمان فعالية التنف

اهات تهدف لتكوين اتجاهات معينة، أو تعديل األفكار واالتج: اجتماع تكوين االتجاهات-4
.القديمة، وتقبل ما هو جديد منها

يع يهدف لتوجيه العاملين، وتحسين مهاراتهم، وتوس: االجتماع التوجيهي أو اإلرشادي-5
.آفاقهم



:ويمكن تقسيم االجتماعات بحسب أنواعها إىل
، أو شهري، أو سنوي، : اجتماعات دورية-1 تعقد بشكل أسبوعي

ئج وتهدف هذه االجتماعات إىل االطالع عىل التطورات، وعىل نتا
.العمل والمالحظات النهائية بشأنها

ات تعقد بشكل مستمر بهدف مناقشة موضوع: اجتماعات عادية-2
ي تنفيذية تتعلق بكيفية إنجاز األعمال اليومية، وحل الصعو 

بات الت 
.تعوق تنفيذها

لمناقشة موضوعات درسةتعقد داخل الم: اجتماعات داخلية-3
ن اإلدارات واألقسام فيها .داخلية بي 

ك فيها أعضدزسة تعقد خارج الم: اجتماعات خارجية-4 اء من ، ويشت 
كة، أو لتنسيق برامج جهات مختلفة بهدف مناقشة موضوعات مشت 

ن هذه الجهات .عمل معينة فيما بي 
ي وذلك لمناقشة موض: اجتماعات خاصة-5

 
وعات تعقد بشكل استثنائ

.طارئة



التحضت  لإلجتماع
 
ا
:ما يعلمه منظم االجتماع قبل االجتماع: وال

أن يتم صياغة األهداف قبل عقد : تحديد األهداف-1
االجتماع، وأن تكون معروفة للجميع، وأن تخاطب هـذه 

ن  .األهداف المشاركي 
ن -2 هدف االجتماع هو الذي يحدد عدد : اختيار المشاركي 

ي 
ي اختيار األفراد مدى الفائدة الت 

ن
أعضائه، عىل أن يراعي ف

.يحققها االجتماع من مشاركتهم فيه
أي بداية ونهاية االجتماع، : تحديد وقت االجتماع-3

ام به، ويكون المشاركون ف ن يه فيكون بمقدور األفراد االلت 
 
 
.عىل علم بذلك مقدما



 : تحديد وتهيئة مكان عقد االجتماع-4
 
بأن يكون المكان مريحا
 من حيث التأكد من صالحية قاعة االجتماع، أو مكان 

 
ومناسبا

االجتماع من الجو المناسب التهوية، والعدد الالزم من المقاعد، 
ها .واألدوات المكتبية، وآالت التصوير، وأجهزة التسجيل، وغت 

ي يتوجب : إعداد جدول األعمال-5
ن الموضوعات الت  يوضح ويبي 
.عمالاال تغطيتها لتحقيق أهداف االجتماع، وتحدد بنود جدول 

بعد أن يستقر الرأي عىل موعد االجتماع، : الدعوة لالجتماع -6
.دعوة لألعضاءتتم ومكانه، وأهدافه 

عند نهاية االجتماع البد أن يقدم محضن : إعداد محضن االجتماع-7
أو ملخص يسجل فيه كل ما دار من مناقشات وموضوعات 

ي أسف
االجتماع، واألشخاص هعنر وقرارات، وتوزيــــع المهام الت 

.الذين يتم توزيــــع العمل عليهم



:غت  الفعالةالاالجتماعات  
.غياب الهدف أو الغرض من عقد االجتماع-
.عقيد القضايا السهلةت-
.االستمرار لمدة طويلة-
الكالم والنقاش المطول واستئثار البعض بالكالم-

.والتحدث
.عطيل القرارات والخطوات التنفيذيةت-
.عدم وجود مقرر لالجتماع-
ود –األعمالجدولغياب-االجتماعاتتأجيل- التر

ة-وعدم الحماس  -الجانبيةالمناقشاتكتر
مقاطعة -االجتماع أهميةبعدمالشعور
لبعضبعضهماألعضاء



القيادة فنمارس:   االجتماعأثناء
ي ابدأ

ن
المحددالوقتف

 ام ن االعمالبجدولااللت 
ن المشاركبعضيحضن لموإن ي  . 

 ن جدول ن بنود االجتماع ومابي  يخصص الوقت مابي 
 .االعمال

تها عنتزيد مدأن اليجب الجتماعاتا
ن  ونصفساعتي 
ةاعط احةفت  ة است  دقائق10قصت 
االجتماع منساعةبعد



األولوياترتب . 
ي من القضيةانتهي 

(ضبط ست  النقاش)بها بدأتالت  . 
ن االنتباهانعدامراقب كت 

والت  . 
المشاركونما يقولهمعتفاعل . 
اتاستغل ن ختر المشاركي  . 
ن الدمجحاول المختلفة النظروجهاتبي  . 

احاتكال تعرض نهائيةحلولكأنهاأقت  ولها 
ي أفضلية

ن
التنفيذف . 

ي اشكر
الفكرةعىلواثتن الجيد والعمل

واحد بمعيارالجميعمعالتعامل . 
ع
ّ
عىل الجميعشج

اك ي االشت 
ن
النقاشف نظرهموجهاتوطرح . 

إذا رأيت أنه األنسبانهي االجتماع أو أجله . 
ةالساعةالربــعاستخدم كاألوىلاألخت  . 

ودّوننتائجبه منما خرجتلخّص  ل
ّ
منهاالمهموسج .
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