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 لدى القيادات األكاديمية في جامعة عدن مشكالت إدارة االجتماعات

 حسان على ناصر المالكي/ د
 أستاذ اإلدارة التربوية المساعد

 اليمن -جامعة عدن  – الضالع –كلية التربية 
 TEL:776099474عنوان المراسلة:  

 :ملخصال
، ت إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة تععرىة اىد هدفت الدراسة إلى  عررفىة على ا

وقىىعب صموىىعاب اسىىم عفة لعررفىىة علىى ات إدار   ،وقىىد اسىىمادب ال علىىه العىىفي  الووىى ة  سسىى و   العسىىلة
 ،ومسىيير اجاتمعىع  ،الماطىا  لاتمعىع  :مضعفت ثاثة عتىعجات ،اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة

و رىد الملدىىن عى  وىىدب اجاسىم عفة وث عميىع ط دىىت اجاسىم عفة ا ىى  ايفىة ع وفىى   ،عىىع وعمع رىة فمىع   اجاتم
وقىىد ص ىىد اىىدد العسىىمتيصي   ىىى وراسىىعا مقسىىعب(  ا عىى  الداىىعدات ايمعداعاىىة  اعدااىىى وفىىوا ( فىىرد  111عىى   

( عى  عتمعىا الدراسىة %36.9تععلة مفراد الريفىة وفسى ة  إ( ع  %44..   عع فسصماعث و   ،ا( فرد  11 
 اآلماة:وقد موو ت الدراسة إل  الفمع    ،و ةاي

م  عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فىة تععرىة اىد  لعتىعجات اجاسىم عفة  -
وعمع رىىة فمىىع   اجاتمعىع ،  عفىىت صدرتىىة  ،ومسىىيير اجاتمعىع  ،الر اسىة الثاثىىة الماطىا  لاتمعىىع 

 عموسطة  
( صىي  عموسىطة درتىعت على ات α51.5عسمول دجالة  وتود فروب ذات دجالة عرفواة افد  -

 لعمغيىر الم اىةايفىة الدراسىة( مرى ل (إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرىة اىد 
  إفسعفاة( لوعلح الم اعت اإلفسعفاة – ا عاة 

( صىىي  عموسىىطة درتىىعت علىى ات α51.5جا موتىىد فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة   -
ايفىىىة الدراسىىىة( مرىىى ل لعمغيىىىر الرم ىىىة (ار  اجاتمععاىىىعت لىىىدل الداىىىعدات ايمعداعاىىىة فىىىة تععرىىىة اىىىد إد

 –فع ى  اعيىد –عسىعاد( وعمغيىر الوفا ىة  اعيىد  مسىمعذ –مسىمعذ علىعر   -ايمعداعاة  مسىمعذ د مىور
  ر اس قسب(

دار  مسىىىيب فىىىة عرعلتىىىة علىىى ات إ م  وقىىىد ارتىىىت الدراسىىىة  رىىىدد عىىى  المووىىىاعت المىىىة عىىى  لىىىسفيع
 اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  

 مشكالت إدارة االجتماعات ـ القيادات األكاديمية. :الكلمات المفتاحية

tel:776099474
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Abstract 

This study Aimed to know the meeting management problems at the 

Academic leadership in Aden university. The researcher used the descriptive 

meth0d with its survey style . 

The Questionnaire was included planning The meeting, running the 

meeting and following up.  

The results of The meeting. It was applied to ( 51) of academic leaders 

(deans, vice dean and chafe of departments).They were constituted 

approximitty(44.3%)of the sample. and ( 36.9%) of the study poplution 

The study found the following results : 

1.meeting management problems at the academic leaders were mediocre. 

2. there was statically significances differences in (0,05) between the two 

avarages of meeting management problems degrees according to the type 

of faculity (scientific ar humanitariam)for benifite of humanitarian 

faculities. 

3.there was not statically significances differences in (0,05) between the 

towavarages of meeting management problems degrees .that attributed to 

the academic rank (professor,Associate professor, and Asistantprofessor) 

and job rank (Dean, Vice dean and chef of department) 

Several recommendations contributed to solving the problems by this a 

study. 

Key words: Meeting management problems , the Academic leadership. 
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 المقدمة: 
اسمة اجاهمععب  عجاتمععاعت اإلداريىة فىة الوقىت اللعضىر فىة تعاىا العاسسىعت لعىع ليىع عى  مهعاىة 

ديىىن  وفيىىع ايدا  ايسعسىىاة المىىة مسىىمادعيع إدار  العاسسىىعت فىىة مل وفتعليىىع  صيىىر  فىىة مدىىدب العاسسىىة 
 العتعجات مهدافيع فة لم  

وملىىىير اجامتعهىىىىعت اللديثىىىىة فىىىىة ا ىىىىب اإلدار  إلىىىى  اجاهمعىىىعب العم ايىىىىد عىىىى  قصىىىى  العاسسىىىىعت الرععىىىىة 
والاعوىة  سهعاىة ودور اجاتمععاىعت  سفواايىع العام  ىة فىة مطىوير العاسسىة وملديىن عىع موىصو إلاى  عى  

فير هعب ع  عفعهر الداعدراطاة ال لىرية عاإلدارية  مهداف ومط رعت وذل  ا   اام عر م  اجاتمععاعت
وملديىن عصىدم اللىورل فضىا اى   وفيىع إلىدل وسىع   اجاموىع   ،والرع  التععاة وساعد  رمي التععاة

 (4ص ، 1191، ساعة  والمفسين اليععة فة العاسسة اللديثة سواا ممعفت اععة مو اعوة مو مر اعاة

وهىة  عع  العوف ي  والراقة صيفيب وبي  اإلدار ،ومرصر اجاتمععاعت ا  ثدعفة العاسسة وطريدة مر
مب اسىمصداداة  هى  هىة مرعوفاىة مدىوب ا ى  العلىعر ة، مر س الطريدة المة يمب صيع الرع  دااى  العاسسىة،

فلىىا لسقسىىعب رىىد  عرفىى  م  فتىىعد ملىىد ايقسىىعب ا مدىىوب ا ىى  م ىىرد  ىى  قسىىب  سسىى و  اع ىى ، مب اافاىىة،
 (2ص، 1111، رمفع صم    ايارل 

اسىميع   فة العاسسىعت التععراىة ادىا ا ى  اىعمن الداىعدات ايمعداعاىة عسىاولاعت تسىعب ودور جاو 
فيواتيىىو  ملىىداعت وعلىى ات   ىى  فىىة عتىىع  إدار  اجاتمععاىىعت لملديىىن ايهىىداف ايمعداعاىىة واإلداريىىة،

تمعىع  سواا  عفت هذه العلى ات فىة اع اىة الماطىا  لا  ثير  وعمفواة فة إدارميب ليذه اجاتمععاعت،
ولذا فملع يب ليذه العسىاولاعت اليععىة والعمفواىة   يىع الىمب   مثفعا مسيير وعمع رة فمع   اجاتمعع فة مو 

  اعم مىوا العيىعرات اإلداريىة وايمعداعاىة مو  ا ييب م  ا و  لىدييب موىور واضىح ولىعع  لطصارىة اع يىب،
اى  مع ىي   فضىا، ار  اجاتمععاىعتالمة مع فيب ع  المغ   ا   العل ات المة مىواتييب فىة اع اىة إد

ا ىى  العفعقلىىة  يبوملىىتار ماضىىعاهع عىى  العسىىعهعة والعلىىعر ة فىىة الماطىىا  وملديىىد مهىىداف اجاتمعىىع ،
ليف ىىىذ ممىىىو   وعمع رىىىة فمىىىع   اجاتمعىىىع ، مثفىىىعا مسىىىير اجاتمعىىىع ،فىىىة ولىىى  العلىىى ات واماىىىعذ الدىىىرارات 

 اياضعا  عع يمب اجام عب ا ا   اجاتمععاعت فعا ة ع  اا  عسعفد  وعلعر ة والم اب تعاا

 مشكلة الدراسة:
ع فىىة إدار  اجاتمععاىىعت فىىة الم اىىعت التععراىىة لمف يىىذ ع ومسعسىىا  ا ليوا ىىمىىادي الداىىعدات ايمعداعاىىة دور  

ا لعىىع تعاىىا توافىى  الرع اىىة اإلداريىىة وايمعداعاىىة عىى  اىىا  اجاتمععاىىعت اإلداريىىة الفعتلىىة وذلىى  اسىىمفعد  
وا ى  الىر ب عى  مهعاىة  ب وعساولاعت معثى  تىوهر الرع اىة اإلداريىة وايمعداعاىة،يفعط صيع ع  مدوار وعيع

الىىىدور الىىىذي ماداىىى  هىىىذه الداىىىعدات فىىىة إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة الم اىىىعت التععراىىىة ف فيىىىع مواتىىى  الرديىىىد عىىى  
 العل ات فة إدار  هذه اجاتمععاعت 
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عىى  عام ىىا علعففىىعت التعيوريىىة  وهىذا عىىع ممىىده م  ىى  المربىويي  العلىىعر ي  فىىة الىىدورات المدريصاىة
ا عىىى  وقىىىت الرعىىى  اعضىىىة فىىىة اتمععاىىىعت عمرىىىدد  ا  صيىىىر   ىىىس  تىىى ا   ،وعىىى  عام ىىىا العسىىىمواعت المربواىىىة

و يىىىر ضىىىرورية  وم  هفىىىع  المثيىىىر عىىى  العلىىىعم  والرد ىىىعت المىىىة مدىىىا معىىىعب فتىىىعد وفعا اىىىة  اي ىىىرا 
لووىو  إلى  متفىد  واضىلة قصى  فة الماطا  إلدار  اجاتمععاعت فىة الملضىير وا راجاتمععاعت، وقوو 

، 8559اللضىىىىرعة : صىىىىدا اجاتمععاىىىىعت  عىىىىد   عفاىىىىة وعىىىىد اياضىىىىعا  علعر وعىىىىعت الا عىىىىة قصىىىى  اجاتمعىىىىع 

  (Messer)  Messer  8558  ودراسة (.111، صدر   صدر( دراسة (181ص
ولضىوره   عع ملس ال عله  عل  ة الدراسة ع  اا  اع   اضو هي ة مدريس فة تععرة اد ،

و ثىر  اللى ول  اوع  اا  ذل  وتد م  هفع  مىذعر   اجاتمععاعت اإلدارية عا الداعدات ايمعداعاة، ر  
ع ا ىى  الداىىعدات لىو  اإلا عقىىعت المىة ملىىده فىة إدار  اجاتمععاىىعت، ومرىىد هىذه علىى  ة لداداىة مىىاثر سى    

فضىىا اىى   ت،ععىىع ي يىىد لىىدييب اللىىرور  عإلل ىىعط واىىدب الر  ىىة فىىة لضىىور هىىذه اجاتمععاىىع ايمعداعاىىة،
إدرا  ال عله يهعاة هذا العوضو  ع  اا  اطاا  ا   ايدصاعت والدراسعت السىع دة المىة وتىد فييىع 

ايعىىر   فىىدر  ل  لىىوه والدراسىىعت السىىع دة فىىة التععرىىعت الاعفاىىة فىىة هىىذا العتىىع  فىىة لىىدود ا ىىب ال علىىه
اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات  الذي داع ال علىه إلى  الموىدي ليىذا العوضىو  ل مرىرف ا ى  على ات إدار 

ايمعداعاىىىة فىىىة تععرىىىة اىىىد  العمر دىىىة  عتىىىعجات الماطىىىا  لاتمعىىىع  ومسىىىيير اجاتمعىىىع  وعمع رىىىة فمىىىع   
 اجاتمعع  

 ولذل  فدد ملددت عل  ة الدراسة  عآلمة:

 ؟ى عع هة عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد 1
إدار   ( صي  عموسطة درتعت على اتα51.5ة عرفواة افد عسمول دجالة  ى ه  موتد فروب ذات دجال8

( مرى ل لعمغيىر  الم اىة، الرم ىة دراسةاجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  ايفة ال
  الوفا ة( ايمعداعاة،

 ؟رة اد ى عع هة مسعلي  المغ   ا   عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تعع4
 الدراسة: أهمية

ى مسمة مهعاة هذه الدراسة ع  مهعاة عوضوايع الذي ا عد ا ىو  عى  ال لىوه التىدير   عل لىه والعمر ىن 1
   علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد  ومسىىعلي  المغ ىى  ا ييىىع

ايمعداعاىىىىىة ا ىىىىى  إدار   فتىىىىىعد العاسسىىىىىعت التععراىىىىىة ومطورهىىىىىع عرهىىىىىو   دىىىىىدر  قاعدميىىىىىع إ  ليىىىىىه
اجاتمععاعت إدار  فعا ة والمغ   ا   العل ات المة مراديع اى  ملديىن مهىدافيع المىة ادىدت عى  

 مت يع اجاتمععاعت 
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ى  عىع اىسمة مهعاىة هىذا العوضىو   وفى  لىب الىم  عهمعىعب عى  قصى  ال ىعلثي  فىة التععرىعت الاعفاىة وذلى  8
ولىىذا قىىد معثىى  إضىىعفة تديىىد    إلىى  إدار  اجاتمععاىىعتلعلدوداىىة الدراسىىعت المطصاداىىة المىىة مطرقىىت 

   ل   ر اإلداري اللديه ا   عسمول التععرعت الاعفاة
ىىى موتاىىى  ففىىر الداىىىعدات ايمعداعاىىىة فىىة تععرىىىة اىىد  إلىىى  ضىىىرور  عررفىىة علىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت 4

علعاسسىىىعت ومسىىىعلي  المغ ىىى  ا ييىىىع عىىى  متىىى   يىىىعد  فرعليميىىىع وملديىىىن السىىىصن والم ىىىوب والفيىىىو   
 الريعد  التععراة إل  عواقا 

الماطىىىا  لاتمعىىىع ،  الثاثىىىة،مسىىىيب فىىىة وضىىىا الل ىىىو  لعلىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة عتعجامىىى   ىىىى .
لمىىىى  مىىىىمع   الداىىىىعدات ايمعداعاىىىىة عىىىى  إدار  هىىىىذه  اجاتمعىىىىع ،فمىىىىع    ةاجاتمعىىىىع ، وعمع رىىىىومسىىىىيير 

 اجاتمععاعت صفتعد وفعا اة اعلاة  
 أهداف الدراسة:

 وجا: عررفة عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد   م
( صىىي  عموسىىطة α51.5ثعفاىىع: عررفىىة عىىع إذا  ىىع  هفىىع  فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة  

( مرى ل دراسىةدرتعت عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  ايفة ال
  الوفا ة( م اة، الرم ة ايمعداعاة،لعمغير  ال

 عررفة مسعلي  المغ   ا   عل ات إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد    ثعلثع:
 حدود الدراسة:

صدراسىىىىة التوافىىىى  العمر دىىىىة  علىىىى ات إدار  اجاتمععاىىىىعت  الماطىىىىا   ت: اللىىىىدود العوضىىىىوااة: معث ىىىىموجا  
 عمع رة فمع   اجاتمعع ( لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  ، اجاتمعع  مسيير، لاتمعع 

راسعا  -الفوا   - مطصين الدراسة ا   الداعدات ايمعداعاة  الرعداا بوال لرية: مالع عفاة  دثعفاع: اللدو 
 الر عاة واإلفسعفاة  تععرة اد الرعع ي  فة   اعت ايقسعب( 

وبدااىىىة ، ب8512فيعاىىىة ال وىىى  الدراسىىىة ايو  ل رىىىعب التىىىععرة ثعلثىىىع: اللىىىدود ال ععفاىىىة: ط دىىىت الدراسىىىة
 ب 8511ال و  الدراسة الثعفة لرعب 

 مصطلحات الدراسة:

علىى ات: العلىى  ة هىىة لعتىىة لىىب ملىى ا مو وتىىود اد ىىة معىىعب إلىى ع  اللعتىىة مو عوقىىا  ىىعع  لىىب 
  (kohl)  kohl 1111  (94، ص 8515، ع تب   فتد ل  م سير علددا

ا ىىعر  اىى  إدار  ل عمفعقضىىعت، إدار  لسف ىىعر العام  ىىة والعيىىو  العام  ىىة واآلراا عت: إدار  اجاتمععاىى
 (12ص ، 8555، اصد التواد  واللاواعت العام  ة 

راا وموىورات ول ىو  لىو  آ   عىع يىدور صىي  الداىعدات ايمعداعاىة عى  فدىع  و  ةإترا ا ع: همررف 
   ومسيير اجاتمعع  وعمع رة فمع   اجاتمعع  عواضاا ومهداف علدد  ممر ن  عتع  الماطا  لاتمعع
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 ا ىى ع: هىىة قىىدر  الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد  مرىىرف إترا ا ىى ،علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت
وعمع رىىة فمىىع    ومسىىيير اجاتمعىىع ، ملديىىد علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت المىىة ممر ىىن  ىىعلماطا  لاتمعىىع ،

ار  هذه اجاتمععاعت صفتعد وملدين ايهداف المة اددت ع  والمة ملو  دو  مع يفيب ع  إد اجاتمعع ،
 ا   وفن مدا  ال له  مت يع اجاتمععاعت،

 قسىب،تععرىة  ر ىاس القاىعدي فىة   عفوى    ىا عى  ى  مرىرف إترا ا ىع  سفيىع: الداعدات ايمعداعاىة 
 فع   اعيد، اعيد( 

  المبحث األول
 االطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري أ( 
 االجتماعات:مفهوم 

اجاتمعع  هو ملد مدوات المواو  الع علر المىة ممىاح فروىة ل مىداو  والملىعور وم ىعد  الىرمي لىو  
، و ار  المرباىىىة  811ص ، 81515، و ار  المرباىىىة    عوضىىىو  مو علىىى  ة  غىىىر  الووىىىو  إلىىى  ام ىىىعب لوليىىىع

 (811ص ، 81515

، ويتمعرىىو  عرىىع  الىى  تيىىة مففاعاىىة والىىد  واجاتمعىىع  هىىو لدىىعا صىىي  عتعواىىة عىى  ايفىىراد يفمعىىو 
ص ، 8555، عىىعهر الا عىىة  لىىسفيع  تلم ىىعد  ايف ىىعر والعر وعىىعت الاعوىىة  عوضىىو  عرىىي  واماىىعذ الدىىرارا

128)  

وساط ع إداري ع جا  فى  افى  إذا عىع ملسى  اسىمغاليع والماطىا  ليىع، وهىة  عثع ىة  تومرد اجاتمععاع
  ماعىىع  وفىىة ع ىىع  علىىدد عىى  متىى  الووىىو  الىى  ملديىىن ايهىىداف اجالمدىىعا عىىا مفىىراد عريفىىي  وفىىن تىىدو 

المة مب وضريع،  عع م  عررفة ايدوار المة ادوب صيع    ع  الر اس واياضعا ليع مثرهع الواضح ا ى  
 يىىىىىىعد  وفعا اىىىىىىة وفتىىىىىىعد واجاتمععاىىىىىىعت، ويتىىىىىى  ا ىىىىىى  الىىىىىىر اس م  يمىىىىىىذ ر م  إدار  اجاتمععاىىىىىىعت إدار  

دار  لسف ع ر العام  ىة والعيىو  العام  ىة سىواا اآلراا العام  ىة واللاوىاعت العام  ىة  لىذا ل عمفعقضعت، وا 
ا ا ىىى  موليىىىد اآلراا لىىىو  در  ا اىىى  م  ا ىىىو  لاوىىىاة عم فىىىة ملسىىى  المرععىىى  عىىىا هىىىذه العمفعقضىىىعت وقىىىع

 ايهداف العلدد  

م  اجاتمععاىىىىعت عيىىىىعر  عىىى  عيىىىىعرات اجاموىىىىع ، وهىىىىة اع اىىىىة  (1ص ، 8555، رسىىىىمب  ويرل رسىىىمب(
ع فىىة هىىذه اتم ععااىىة  عوتصيىىع اع ىى  فدىى  ايف ىىعر والعر وعىىعت عىى  لىىاص إلىى  ماىىر، لمىى  اوىى ح لىىري  

الرع اىىىة، وعىىى  اىىىا  إدار  اجاتمععاىىىعت اعىىىعرس الدع ىىىد فىىى  اللوىىىو  ا ىىى  مفضىىى  الفمىىىع   عىىى  تيىىىىود 
 اآلاري ، وذل   علماطا  التيد لاتمعع  
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  عا اة سواا  فع فدير هىذه اجاتمععاىعت  علذا ا يفع م  فلس  المدري  والعرا  ا   ادد اتمععاعمف
مب فلىىعر  فىىة إدارميىىع لفتر يىىع مفضىى  ايدوات العمعلىىة، وممثىىر السىىص  عفطداىىة لاموىىع  وت ىى  ايف ىىعر 
واماىىعذ الدىىىرار، وملوليىىىع إلىىى  وسىىىي ة عيعىىىة ل علىىعر ة التععااىىىة وم ىىىعد  وتيىىىعت الففىىىر، ووسىىىي ة عدصولىىىة 

 ل مفسين صي  هذه اآلراا 

 :جتماعمفهوم إدارة اال

إ  اجاهمععب  عجاتمععاعت سعة ع  سععت اإلدار  اللديثة  إذ ممعثى  اجاتمععاىعت  علمدىعا اىدد عى  
 ايفراد اثفي  مو ممثر عرع صيدف عفعقلة عوضو  مو هدف علدد ل وو  ال  قرار عري   لسف  

ة إقععىة م  إدار  اجاتمععاعت إلدل الوسع   العيعىة فى (.1ص ، 1112، العدهو    ومرل  العدهو (
اموع  فرَّع  صي  العوف ي  وبي  اإلدار  يفيع موفر فرص الم عا  اجاتمععاة والوفا ة، ومسعح صم عد  
ايف عر واآلراا واجامتعهعت ووتيعت الففىر والعر وعىعت صىي  ايفىراد العريفىي  فىة العفلىس  ا ى  ااىماف 

 عسمواعميب اإلدارية 

م  إدار  اجاتمعىع  هىة الدىدر  ا ى  اجاسىم عد  عى   (14ص ، 1111، اللعىعدي  صيفعع يرل  اللعىعدي(
اإلع عفىىعت ال لىىرية العمعلىىة واإلع عفىىعت الععداىىة العمىىوفر  لموتاىى  اجاتمعىىع ، وقاىىعد  العلىىعر  فاىى   سقوىى  

   عا  ومق  مم  ة، ومق  وقت لملدين ايهداف العرسوعة ل  

فة عتريعت ايعور لمى  إذا لىب  ولذا معث  اجاتمععاعت والد  ع  مفض  الوسع   إللرا  التععاة
ع يىىىذ ر وموىىى ح عععرسىىىعت مىىىدار هىىىذه اجاتمععاىىىعت تيىىىدا ف فيىىىع مىىىادي إلىىى  ضىىىاع  الوقىىىت وجا ملدىىىن لىىىي   

مثفىىىىىىعا  فىىىىىىة عل طىىىىىة  واع فىىىىىى  متفىىىىىى  هىىىىىىذا اىىىىىى  طريىىىىىىن الماطىىىىىىا  العسىىىىىصن واجافم ىىىىىىعه إلىىىىىى  عىىىىىىع يىىىىىىدور
  ((WWW. DAHMEMO.COM)   اجاتمعع

 مهعاة اجاتمععاعت اإلدارية:

تمععاعت اإلدارية الوسي ة ايسعساة إلفتع  مهداف ايقسعب ايمعداعاة وعى  ثىب إفتىع  مرد اجا -
 .تعاا مهداف الرع اة المربواة

معثىى  الوسىىي ة الر اسىىة لمف يىىذ تعاىىا توافىى  الرع اىىة اإلداريىىة عىى  اىىا  اجاتمععاىىعت اإلداريىىة  -
 (895ص ، 8515، الرتعة  الفعتلة 

 االجتماعات:مراحل إدارة 
اجاتمععاىىىىعت جا مدموىىىىر ا ىىىى  فمىىىىر  افردىىىىعد اجاتمعىىىىع  فلسىىىى ، صىىىى  يف غىىىىة م  موىىىىعلصيع إدار    إ

عتعواىى  عىى  ايفلىىطة واإلتىىرااات السىىع دة والالدىىة ليىىع، ليىىه الىى    ىى  عفيىىع مهعاىىة  علغىىة فىىة فتىىعد 
صىىىثاه  معىىىرف فيىىع  مهىىىدافيع المىىىة ادىىدت عىىى  مت يىىىعإدار  اجاتمععاىىعت ولمىىىة ملدىىىن  اجاتمعىىع   رىىىد ذلىى ،
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لضىىعع  جا اع ىى  إ  ىىع  مي عفيىىع، ولمىى  عرل ىىة مفلىىطميع الاعوىىة المىىة يتىى  الداىىعب صيىىع  سىىاةعرالىى  مسع
 فتعد اجاتمععاعت، وهة:

: مرحلة التخطيط لالجتماع:  أوالا

  فتىعد اجاتمعىع  مو فلىى   يموقىا ا ى  فتىعد الماطىىا  ممرىد هىذه العرل ىة عى  مهىىب العرالى  ذلى  
 اسىىىمغرب را، ومضىىىع  عواضىىىاا عمرىىىدد  ومهىىىداف اععىىىة الىىىذي سىىىصن اجاتمعىىىع ، ف  عىىىع  ىىىع  اجاتمعىىىع   صيىىى

يملىدد قصى  لوىول   اجاتمعىع ( عى  فتىعد %95الماطا  وقمع مطو ، ولذل  ادو   يفع  إ  ممثىر عى   
 (1112،  يفىع   ،ع  عوضو  اجاتمعىع مو افردعده ع  اا  وضا تدو  اياعع  وا  اغ العلعر ي  عس د  

ايفلىىىىطة  (828ص ، 8515، و ار  المرباىىىىة   ار  المرباىىىىة والمر ىىىىاب( و لىىىىىوقىىىىد مضىىىىع  الىىىىدلي  المىىىىدريصة المىىىىع ا 
 وهة: ،واإلترااات الاعوة  عرل ة الماطا  لاتمعع 

ملديد العوضىواعت المىة سىيمب مفعوليىع فىة اجاتمعىع  إاطىعر  :الغاية من االجتماع تحديد الهدف/
ملديىد  عىع  وع ىع  تمعىع ، اجاملديىد العلىعر ي  فىة  ،ايلاعص الذي  ساددعو  العوضواعت  عيععيب

إرسىع  ، متييى  داىوات اللضىور، إاداد تىدو  ماعىع  اجاتمعىع  ،ملديد فمر  افردعد اجاتمعع اجاتمعع ، 
إاىداد وموىوير الوثىع ن  ،إرسع  الداوات ل علعر ي  قص  اجاتمعع  صوقت  ىعف  ، تدو  ماعع  العلعر ي 

 ،مىىوفير الدرطعسىىاة لاتمعىىع ، فىىة اجاتمعىىع  وفير الوسىىع   المىىة سمسىىمادب، مىىالمىىة سىىمو   فىىة اجاتمعىىع 
مفلىىىطة  سىىىر الت يىىىد  داجاتمعىىىع ، ملديىىىميي ىىىة ع ىىىع  ،  العلىىىرو عت و يرهىىىع ل علىىىعر ي (ل صوفاىىى  المرميىىى  

 ومتديد الطعقة 

  رد  معور مو اطوات عيعة، وهة:اجاهمععب  يت وفة هذه العرل ة 

ــاع:1 ــد الهــدف مــن االجتم ــ تحدي فعىىع وسىىي ة ل ووىىو  إلىى  إ  اجاتمعىىع  فىىة ذامىى  لىىاس  ـ  عاىىة وا 
ايهداف العرسوعة، وليه إ  اجاتمععاعت هة مفضى  الطىرب لملديىن الممععى  صىي  الىر اس والعىراوس، 
واسىىمطاا  ىى  فىىرد م  ارىىرف العلىىعم  واياطىىعر المىىة ممرىىر  ليىىع العاسسىىة صىىدجا عىى  م  ا ىىو  ايعىىر 

التععاة والعلعر ة التععااىة، وميىدف ا ا   علعم   الاعوة   ،  عع مسعاد ا   مفعاة الرع  عدمور  
لىرعر العلىمر ي   ع ىعفميب فىة مف ىس العسى ولي  واإلدار   اجاتمععاعت إل  إلعاة تو عى  الداعدراطاىة، وا 
فلىىعا ااقىىعت اتمععااىىة صىىي  العلىىمر ي  والعلىىعر ة فىىة إاطىىعا العر وعىىعت وتعريىىع واللوىىو  ا ىى   وا 

ل  العلى ات والمىسثير فىة م  يىر اآلاىري  ولىثيب  اقمرالعت والووو  إل  ام عب تععاة والووو  إل 
 (88ص ، 1112، العدهو     ا   الرع 

ا اىى  الر ىىعرات ال ض عضىىة،  عىىع ادىىا ا ىى  ر ىىاس اجاتمعىىع  ملديىىد مهىىداف اجاتمعىىع  صوضىىود  ريىىد  
وم  ماعط  هذه ايهداف العلعر ي     ععت علدد ، وم  ممب واع ة ايهداف قصى  ادىد اجاتمعىع  وم  

وم  ممىو  عرروفىة ل تعاىا، وم  ممىعد ال روىة لمى   Action verbsوور  العودر العس و   ممو  فة
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،  مصىو لىيا   اضو لإلسيعب فييىع، وم  ملىير صوضىود إلى  عىع يتى  م  يملدىن جا إلى  عىع يتى  م  ا رى 
 عع يتى  ا ى  ر ىاس اجاتمعىع  م  يمسمىد عى  م  اجاتمعىع  ضىروري ليىه مردىد  ثيىر  (119ص، 1111

 لذا م  ر عع اليدف ع  وراا اجاتمعع   ععذا ملعو  م  ملدن؟  عاعت وعع  ع  يت  م  مرددع  اجاتمع
 ؟و رد ذل  مسعا  ه  اجاتمعع  هو اير وسي ة لملدين هذا اليدف؟ وه  هفع  صدا   لردد اجاتمععاعت

ا ىىى  سىىىصي  العثىىىع : هىىى  عىىى  ايفضىىى  إتىىىراا اموىىىعجات هعم اىىىة مو  مع ىىىة عىىىذ ر  مو عدعص ىىىة ايلىىىاعص 
 (WWW.DAHMEMO.COM  العرفيي  فرادل؟

 وىىى ة اععىىىة اع ىىى  ادىىىد اجاتمعىىىع  قصىىى  صىىىدا اليىىىوب  اختيـــار أفاـــل األوقـــات لعقـــد االجتمـــاع:ــــ 2
وليىذا عى  ايفضى  اسىمطا    الدراسة، مو اال  مو  رد اليوب الدراسة، ولم  ااماعر اد  ع ااع وايو 

ردهع ر اس الدسب ومو   فة صدااة الرعب الدراسة رمي ماضعا هي ة المدريس فة الدسب ع  اا  اسم عفة ا
وممضع     العواايد العموقرة لردد اجاتمععاعت اا  فمر  الرعب الدراسة لعررفة العواد الع ضى  الىذي 

م لىىىىى   رىىىىى  اجاتمععاىىىىىعت  سىىىىىص   إذ (895ص ، 8515، الرتعىىىىىة   صاىىىىىة اجاسىىىىىمتع عت ا ىىىىى  م   الوىىىىى
رفىىة، مو ي   عى  اجاتمعىىع  وقىا فىة يىىوب مو سىعاة  يىىر افردعدهىع  رىد  عىى  طويى  عىى  وقىو  اللىده الع

عفعس ة  يت  م  الف  عوضىو  اجاتمعىع   عهمعىعب العلىعر ي  لمىة اسىملوذ ا ى  افم ىعهيب  فدىد ا لى  
اجاتمعىىىع  إذا  ىىىع  عوضىىىوا  فىىىة عفعفسىىىة عىىىا اهمعععىىىعت ماىىىرل، م يىىىد فىىىة ايا ىىىعا الع دىىىع  ا ىىى  اىىىعمن 

 العل ات المف يذاة مو العل ات اللاواة العلعر ي  عث  عواايد إفتع  الرع  مو 
 دعاد  اععة اتر  اىدد العتمعرىي  مقى  عىع اع ى   تحديد األعااء المشاركين في االجتماع:  ـ3

إذا  فت مريد ل  عل  ة فسفت  لعتة لع  لدييب العررفة الا عة  إذا  فت مريد اماعذ قرار فسفت  لعتة 
الدىرار  إذا  فىت مريىد مووىي  عر وعىعت لىدد عى  يف غىة ا اى  إل  إلرا  عى  مدىا ا ىييب عسىاولاة مف يىذ 

إذا  ىع  اجاتمعىىع   غىر  العفعقلىة فلىدد عىى  سىيمسثر وعى  اسىمطاا اإلسىىيعب   اإللعطىة صيىذه العر وعىعت
 رد ملديد ع  يف غة ا ا  لضور اجاتمعىع ، وتى  لمى  عىفيب داىو  واضىلة وعلىدد    فة هذه العفعقلة

 (WWW.DAHMEMO.COM   هذا اجاتمعع  للضور

 عىىع يتىى  ا ىى  العىىدير م  يصىىذ  افعاىىة اعوىىة فىىة ااماىىعر العىىداوي  يي اتمعىىع  وموضىىاح ذلىى  
صفىعا ا ىى   ىر  ومهىىداف اجاتمعىىع  ف ثيىر عىى  اجاتمععاىعت يىىمب اسىىمداعا مفىراد لىىاس ليىب ااقىىة ع علىىر  

 وذل  ع  اا : ع عوضو  اجاتمعع  صيفعع يمب إهعع  مفراد مسعسي  عع ياثر ا   فعا اة اجاتمعع  س    

 اسملعر  ذوي الراقة افد ااماعر العلعر ي  فة اجاتمعع   -
 لضورهب اجاموع   عيفراد العط و  علعر ميب فة اجاتمعع  عا موضاح هدف اجاتمعع  ومهعاة  -
إرسع  عذ ر  رسعاة إل اغ العلعر ي  صيدف وع ع  و عع  اجاتمعع  عرفدع صيع تىدو  اجاتمعىع  ومي  -

ل سيمب مداوليع فة اجاتمعع  ويمب إرسع  ذل  إل  العلعر ي  فة عد  جا مد  ا  يوعي  وثع ن مار 
 قص  افردعد اجاتمعع  
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ملديىىىد لىىىاص عفعسىىى  يمىىىول  مىىىدوي  عتريىىىعت اجاتمعىىىع  فىىىة لىىى   علضىىىر يىىىمب ط عامىىى  وعراترمىىى   -
، عةاللضىىىر    ا ىىى  العلىىىعر ي  فىىىة فمىىىر  جا م يىىىد اىىى  يىىىوعي  عىىى   عىىى  اجاتمعىىىع   رفعاىىىة، ثىىىب يىىىو  

 (181 ص، 8559
يمىىىسلا تىىىدو  اياعىىىع  عىىى  قع عىىىة  علعوضىىىواعت  إعـــداد جـــدول أعمـــال مســـ   لالجتمـــاع: -4

الضىىرورية الع عىىا طرليىىع ل فدىىع ، وجا صىىد م  ممىىو  الدع عىىة عاموىىر  و سىىاطة وواضىىلة، وفىىة عسىىمي  
 ، وقىد الرع  يمري  تعىا  ى  العر وعىعت العط و ىة، وعى  ثىب موىفيا العوضىواعت العىراد طرليىع ل فدىع

ذا عىىع  عفىىت هفىىع  عوضىىواعت عمرىىدد  عطرولىىة  ا ىىو  عىى  العتىىدي الملىىعور عىىا العلىىعر ي  اآلاىىري ، وا 
لوىص الوقىت العلىدد   ل فدع ، فيت  ملديد وقت علدد وماواو  لم  عوضىو   ىة فم ىعدل متىعو 

لعوضىىىىواعت اجاتمعىىىىع   وارمعىىىىد  عىىىى  الصىىىىدا فىىىىة إاىىىىداد تىىىىدو  ماعىىىىع  اجاتمعىىىىع  ا ىىىى  عدىىىىدار الوقىىىىت 
اوص لإلاداد  يت  م  الموي تدو  اياعع  ا   م عوي  معريخ افردعد اجاتمعع  ووقم  وع عفى  الع

ىىى اوالغىىىر  عفىىى   يتىىى  م  ا ىىىو  تىىىدو  اياعىىىع  علىىىدد   إلعىىىعب  ىىى  لاتمعىىىع   ل يىىىدف الر اسىىىة  عودقاد 
ة يولويمىى  فىى االعلىىعر ي   عىىع هىىو عموقىىا عىىفيب فىىة اجاتمعىىع   الوقىىت العلىىدد لمىى  عوضىىو  ا ىىو  عالىىر  

  (84 - 88ص ، 8551،  فد رس ة  العفعقلة  جا يمردل وقت اجاتمعع  الوقت العلدد ل  قدر اإلع ع  

 عىىع جاصىىد عىى  مرميىى   ىى  عوضىىواعت اجاتمعىىع  إ  مع ىى  ذلىى  وعرااىىع   رىى  الدوااىىد افىىد إاىىداد 
عىع  ذات الو ة  عليدف ع  اجاتمعع ، عرااع  تتدو  ماعع  اجاتمعع  عث : اجاقموعر ا   العوضواع

اررفىى  ايفىىراد العلىىعر و  اىى  العوضىىواعت العطرولىىة ل فدىىع   الرعىى  ا ىى  اىىدب إطعلىىة  عىى  اجاتمعىىع  
 (www.almualem.netmagala102.htm  قدر اإلع ع ، ااماعر الوقت العا ب لردد اجاتمعع  

ــار وتنظــيم قاعــة االجتمــاع: -1 تعاىىا ايدوات  راجاتمععاىىعت، وملضىىييتىى  مففىىاب قعاىىة  اختي
إذ المىىعا العتمعرىىىو  إلىىى  عدعاىىد عريلىىىة، وع ىىع  هىىىعد  وعمسىىىا،  عسىىى د ع،دات الا عىىىة لاتمعىىع  والعرىى

ضعا  وميواة  عفيمي   (181ص، 1111، للععديا ).وا 

تىىىراا العفعقلىىىعت دو  اللىىىرور   عىىىع يتىىى  الرعىىى  ا ىىى  مىىىوفير طريدىىىة الت ىىىوس العا عىىىة لم ىىىعد  وا 
  ر ىاس الدسىب واياضىعا مو صىي  اياضىعا  رضىيب  عل رقة مو المعي   وىور  ع علىر  مو  يىر ع علىر  صىي

مد  طريدىة الت ىوس إلى  مىوفر اللىرور  علعسىعوا    اإلدارية، م ر   فع  مسس فتعد اجاتمععاعت ا  
وليىذا فعى  مهىب لىروط اجاتمعىع  الفىعتح الدسىب  فة لن اقمراد اآلراا وم عدليع عا اياضىعا وعىا ر ىاس 

 مي طريدىىة  اآلراا والعفعقلىىعت وملدىىن العواتيىىة والرااىىة لسفىىراد م  مسىىعاد الطريدىىة ا ىى  إع عفاىىة م ىىعد 
وتيع لوت (  عع م  طريدة الت وس ا   ل   دا ر  مو عربا مام ا ا  الل   الصاضعوي ومام ا ا  
الل   العسمطي ، فت ىوس ر ىاس الدسىب فىة لى   دا ىر  ارطىة اجافط ىع   علمواضىا واإللسىعس  علمسىعوي 

فىىة لىىي  م  الت ىىوس ا ىى  قعىىة اجاتمعىىع  صىىي   اللىىرور  ىىعإلدار  التععااىىة، مىىوفر وعىى  ثىىبصىىي  التعاىىا 
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، الرتعىة   اياضعا ا   التعفصي   ل   عسمطي ( ف ف  قد يادي إل  اللىرور صىفع  اإلدار  الدا معموريىة
 (891ص، 8515

ويا ىىص ال علىىه إلىى  الدىىو  إ  فتىىعد اجاتمعىىع  ارمعىىد ا ىى  الماطىىا  العسىىصن لاتمعىىع  واجالمىى اب 
ولضىىىور عىىى  لىىىدييب العررفىىىة  عىى  ملديىىىد اليىىىدف، الا عىىىة لضىىىعع  فتىىىعد اجاتمعىىىع ، العيعىىىةعلاطوات  ىى

الا عة صتدو  اياعع  الذي يىمااب عىا الوقىت العمىعد ليىب لردىد اجاتمعىع ، ومفعسى  قعاىة اجاتمععاىعت 
  عع ممضعف  ع  مدوات وعردات عا فو  اجاتمعع  

 ثانياا: مرحلة تسيير االجتماع:

العرل ة يمب ملديد  عفة ايفلطة واإلترااات الاعوة   مر  مسيير اجاتمععاعت وهة ال مر  فة هذه 
اإلاىداد ويموقا فتىعد إدار  اجاتمعىع  فىة هىذه العرل ىة ا ى  عىدل تىود  العلدد  لصدااة وفيعاة الت سة، 

ايفلىطة  (.82ص  ،8515، و ار  المرباىة  ،وقد مضع  الدلي  المىدريصة  والماطا  ليع فة العرل ة السع دة
افممىعد اجاتمعىع   ،صىدا اجاتمعىع  فىة الوقىت العلىدد واإلترااات الاعوة  عرل ة مسىيير اجاتمعىع  وهىة:

إرسىىعا قوااىىد سىىير  ،العدىىرر   مع ىىة العلضر( اسىىمررا  تىىدو  اياعىىع  ر علعلىىعر ي ، ااماىىعوالمرليىى  
، عىا العلى ات الطعر ىة  ع ، المرععىاجاتمعىع لتىدو  الفدىع  وفد ى  اجاتمعىع ، موتاىوقت   اجاتمعع ، إدار 
ملتاا العلعر ي  ا ى  ، اإلوغعا التيد وادب إطاب ايل عب العس دة ،الفمع    ايهداف( المر ي  ا  
صفىد قصى  اماىعذ  اجافمدىع  عى  مي فدىر   بالفمىع  ، اىدالفدعلىعت ل لوىو  ا ى  إتعىع  لىو    الفدع ، ص ىور 

اجاتمعىىع  فىىة  اإاىىا  الدىىرارات والفمىىع   والمووىىاعت  إفيىىع لىىةملديىىد فمىىر  قوىىير  ل را قىىرار علىىدد  لىىسفيع
 الوقت العلدد 

 وهة: عيعة،مو اطوات  وفة هذه العرل ة يمب اجاهمععب  رد  معور

افىىد مراسىى  لت سىىة اجاتمعىىع  يمرىىي  ا اىى  م  موىى  إلىى  عدىىر  ـــ  ــدء االجتمــاع فــي الوقــت المحــدد:1
ذا مىىسار  رىى  العلىىعر ي  فىىة اللضىىور فعصىىدم اجاتمعىىع  ع  ىىرا قصىى  صدااىىة اجاتمعىىع    مىىر   عف اىىة، وا 

اجاتمعع  دوفيب، معع فة لعلة مسار عسىعهب ر ىاس اى  اللضىور فىة الوقىت العلىدد فىا عىعفا عى  
واع فىى  فىىة هىىذه اللعلىىىة إداىىع   رىى  المرىىداات وا اىىعد  مرميىى  تىىىدو   اجافمفىىعر لمىى  ووىىول ،

ذا اقمضت الفروف صدا  ا فيتى  اإللىعر  ماعع  اجاتمعع  عمىسار  اياعع  ل ا ا و  هفع  مسار، وا 
إلىى  ذلىى  فىىة علعضىىر الت سىىة، عىىا اإلفوىىعد اىى  مسىى ع  المىىساير، وجا مضىىاا الوقىىت فىىة افمفىىعر 

جا  مسىىىعاد فىىىة المووىىى  إلىىى  قىىىرار سىىىريا، عيعىىىةالعمىىىساري  إجا إذا  ىىىع  صيىىىفيب عىىى  لداىىى  عر وعىىىة  وا 
 (15 ص، 8551، د رس ة ف   فدايب للسفيب ليدر وا عع فعميب عفذ صدا ماعع  اجاتمعع 
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قص  الصدا فة الىداو  فىة عفعقلىة تىدو  ماعىع  اجاتمعىع  يف غىة ميي ىة اللعضىري   االجتماع: افتتاحـ 2
طىىىرد سىىىاا ، اىىىر  ع اىىىص اجاتمعىىىع  السىىىعصن،  فىىىة اجاتمعىىىع  عىىى  اىىىا  مسىىىعلي  عام  ىىىة عفيىىىع

 ار  وور  عدعرفة مو مرقعب عثير ، سرد قوة، معور مارل 
   www.almualem.netmagala102.htm) 

ليىه م  اجاتمعىع  الىذي ا ىمح  لى   سىةا المىىعا إلى  وقىت طويى ، وا   إاىداد إتىرااات اجافممىىعد 
سىىوف مىادي إلىى  اسىىمدرار اياوىع ، ومترىى  التعاىىا عرمىىعلي ،   لى   ع وىى  هىىة ف ىر  ذ اىىة ل ىىر اس،

 (49، .855 ،ال ر   ة  وفوب    لةا مار ف   مفراد العتعواة يت  م  الرروا مفيب عوضا مرلع 

 :اآلمة عع يت  ا   عدير اجاتمعع  اللرص ا   

 اجاتمعع  ا ا   ذل  فة داو  فة الوقت العلدد عا د    عجاتمعع الصدا  -

 اللعضري  ا   الم اعيب  علوقت العلدد واهمعععيب  عللضور   ل رالصدا  -
رىىىدي  مو إاىىىعد  مرميىىى  قىىىراا  تىىىدو  اياعىىىع  عرطاىىىع العلىىىعر ي  ال روىىىة والعروفىىىة فىىىة اقمىىىراد مي م -

 لاتمعع  العوضواعت العدمرلة 
 ار  العوضواعت ا   العلعر ي   علمرمي  العدر  -
 فتع  العيعب  إل ليواة والفلعط والموعاب ا    عفعوذت  مم  ا و   -
   فة اجاتمعع   عاسر ل ووو  إلى  الفمىع   المىة ملدىن مهىداف اجاتمعىع  هيوضح ل علعر ي  دور  م  -

 (145 ص، 8552، اللضرعة
 فا   يادا  يوالدور الذعررفة اليدف ع  اجاتمعع  األدوار المطلوبة من أعااء االجتماع:  -3

 قراا  العر وععت العرم طة  عوضواعت اجاتمعع  قص  لضوره لم  العر  فة اجاتمعع    عا اة  -

فع ة اضو مار العفعس ،اللضور إل  ع ع  اجاتمعع  فة الوقت  - ع ىب  علعوضىو  فىة  مو اجاامذار وا 
  اللضور اف 

 مثفعا اجافردعد إجا يس ع  ضرورية اسذ  صيع ر اس اجاتمعع  فة ادب عغعدر  قعاة اجاتمععاعت  -

اجاسىىم ذا  ل علىىعر ة فىىة إصىىداا الىىرمي والعفعقلىىة، وم  ممىىو   لىى   عوضىىواة واىىعلة عىى  المليىى  مو  -
 المرو  

 مثفعا اجاتمعع  فة  ير الع يوعة  لواضلة موالعر وععت مو العوضواعت  ير ا اجاسم سعر ا  -

  اجاسمرداد الرعلة لمدص  اآلاري  واإلوغعا إلييب -
 اجاصمرعد ا  اجامتعهعت الس صاة فلو اجاتمعع  مو  ر  العوضواعت العطرولة فا  ل فدع   -

 مثفعا الفدع  مو اجاسم سعر فة اللديه عا اآلاري   اجالم اب  آدا  -
   www.icnlp.net.viewarticle.ph.1) 

 :ى موتا  اياضعا افد الاروا ا  العوضو  ايسعسة إل  ضرور  المر ي  ا   العوضو  الر اس.
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ع ثىىب ع عريف ىىليىىه عىى  اياطىىعا اللىىع رة افىىد  ثيىىر عىى  راسىىعا اجاتمععاىىعت مفيىىب يمفىىعولو  عوضىىوا  
ع ماىر عوضىوا   اوف  ليمفىعولو يمب فدعل ، وقص  إفضعت  واماعذ عع ي  ع  ع  قرارات مو موواعت ف فيب يمر 

ليفعقلوه، وه ذا يفمد و  عى  عوضىو  إلى  ماىر دو  اماىعذ قىرارات  لديىع، فممىو  الفميتىة م  مر ىن  ثيىر 
عىى  العوضىىواعت وجا يصىىت فييىىع،  عىىع اضىىاا التيىىد والوقىىت، هىىذا  عإلضىىعفة إلىى  اللىىرور  عإلل ىىعط لرىىدب 

 (1.1، ص1111اللععدي ،    موواعت مو اقمرالعتواضلة فة اجاتمعع  ععث ة فة قرارات مو وتود إفتع ات 

ى   العىدير إليىه   اع تيىد   عع ادمضة ضرور  إلععب العىدير مو ر ىاس اجاتمعىع   علعوضىواعت إلععع 
ع  ممثر ايفىراد فروىة  ارد  ف ذل  ، و  الذي ادوب  رر  العوضواعت ا   العت سا هو اللاص العس

ع( فىىة ال مىىر  العلوىىور  صىىي  ورود ع واقموىىعدا  ع وجا لا ىىعلا ىىع وعلدراسىىة العوضىىو  عىى  تعاىىا تواف ىى   إداري ىى
، الرتعىة   وعى  ثىب فاصىد لى  عى  علعولىة موقىا اآلراا العام  ىة العوضو  إلا  لم  عواد ادد اجاتمعىع  

 (849ص ، 8515

عىى  إاطىىعا اجاتمعىىع  اللىى   الىىداعدراطة عىى  ليىىه  دجاصىى المناقشــات:ـ العمــل علــن حســن تنظــيم  5
 فىة مدسىاب الوقىت صىي  العملىدثي  وا اطىعا ال روىة يمصىر  و  العفعقلة، و   اعدجا  اإلترااات ومس

ذا جالفىىىت م  هفىىىع  لولىىىر  ا ىىى  ملىىىد اياضىىىعا  اىىىدد عىىى  العملىىىدثي ، مثفىىىعا ملدثىىى  فىىىة  عىىىع وا 
ع، ا واط ى  عى  اياضىعا المر يى  فاعىع ادولى  ال عيى ، لىعو  م  ممىو  عسى ا  فعط   عف  الموقا فور  

 للعضري ،إل  ايمسر   مر  ال  عهعت ا   اياص افدعع ملرر م  الع   صدوجا ععفا ع  سد  
ويتىى  م  ممىىذ ر م  مسىىي  طريدىىة إلفيىىعا عوضىىو  عرىىي  هىىة م  ممىىدا  صم اىىاص العفعقلىىة فاىى ، 

ا لعع ادول  العلىعر ، وف ى  العلىعر ي  لعىع فىعت عى  وقىت وعىع إذا  ىع  هفىع  اىروا واجاسمعع  تيد  
ع ادب قاعب العدير  عقمراد رما  فىة العوضىو  قصى  ماض   (1.9ص، 8555، ععهر   ا  الوقت العلدد

ويرتا السص  فة ذل  إل  م  اقمراد العدير   قاعب اياضعا  عفعقلة العوضو  ع  تعاا التواف 
 -  رى  العلىعر ي دفىا لوتية ففىره قىد يىادي إلى  إادىعف العفعقلىعت وقىد يىادي رمي العىدير إلى  

وذلى   علمسميىد ا ى  عوافدىة رمييىب   وعوق ى  علعولىة مىدااب رماىإلى   -اى  إلالمدر   فة الذي  ير صو  
وقىىىد   عىىى  وتيىىىة ففىىىرهب اعثىىى  مفضىىى  اآلراا صووىىى  عىىىا رمي العىىىدير ل لىىىرور  سهعيمىىى  وموتيعمىىى   

وعى  ثىب   عىفيب إيتىعد الع ىررات المىة مفيىر مهعاىة هىذا الىرمي ورفى  اآلراا اياىرل  العو   رى   
فة لىي     ر  العلعر ي ع يادي إل  الما ا  العفعقلة لدل ا  عس د  ف   قاعب العدير  عقمراد رم

وذل  ع  اا  المسميد ا   عوافدة رمييب عا رمي  ،ايار يتدهع فروة ل مدر  ل عدير يبم   رض
العىىدير ليىىذا ا ىىو  العىىدير قىىد اعىى   وىىور  ع علىىر  مو  يىىر ع علىىر  إلىى  موتاىى  عفعقلىىعت التععاىىة 

وليىذا   مب اط ىع مو مف  لاس مفضى  الل ىو ، عاا ممع  هذا الرمي ولال  فلو العوافدة ا   رما  سو 
  هو عسىعاد  اياضىعا ا ى  علعولىة المووى  إلى  الىرمي السى اب  وىور   يىر ع علىر  فدور العدير

 (.89- 894ص ، 8515، الرتعة 
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ا ا   عع سصن يمضح م  قىدر  ر ىاس اجاتمعىع  ا ى  مسىيير اجاتمعىع  صفتىعد وفعا اىة يموقى وبفعا  
 يدوارهىب، وموتاى وعررفىة اياضىعا العلىعر ي  اجاتمعىع ، ا ى  عىدل مل عى  فىة الوقىت العمىعد لمسىيير 

   عفعقلعت العلعر ي  لس  تدو  اياعع 
 ثالثاا: مرحلة متابعة نتائج االجتماع:

وهىىة عرل ىىة عىىع  رىىد اجاتمعىىع  لىىذا فيىىو معىىر فىىة  عاىىة ايهعاىىة لمىى  الدىىن اجاتمعىىع  الغىىر  عىى  
  ادب الداعب صيذه العمع رة ارفة اىدب المسمىد عى  م  اجاتمعىع  مفتى  عىع اطى  لى ، وفاى  ويىمب افردعده  ي

إاىىا  الدىىرارات والفمىىع   والمووىىاعت قصىى  ااممىىعب اجاتمعىىع ، إاىىداد ومو يىىا العلضىىر، وضىىا اطىىة  عفاىىة 
داب العسىىمعري  لمف يىىذ قىىرارات اجاتمعىىع ، إرسىىع  عىىذ رات ل ع   ىىي  صمف يىىذ قىىرارات اجاتمعىىع ، المواوىى  والىى

  (828 ص، 8515، و ار  المرباة  ل ع   ي   علف يذ، إاداد مدعرير اإلفتع  الاعوة  علدرارات 

 هة: ،وهذا يمب اصر ثاه اطوات
جا عى  قصى   ا  سى رمير مو معىي  سىراىيت  مدوي     عع مىب العوافدىة ا اى  عى   توثي  االجتماع: -1

دعط ايسعساة، و رد اجافميعا عى  اجاتمعىع  يتى   مع ىة ا   الف ر اس اجاتمعع   ليه يمب المر ي 
ومسىععا العلىعر ي  والعرمىذري   مدرير اجاتمعىع   ليىه يمضىع  عوضىو  اجاتمعىع  ومىعريخ افردىعده،

 وع اص عع مب إقراره ا     صفد ع  صفود تدو  اياعع   والغع صي ،
  إ  لىب مف ىذ قرارامى  ومىادل ممعلا ى ، فا قاعىة لاتمعىعمتابعة تنفيذ ما اتخذ من قرارات وتوصيات،  -2

ولذا يف غة ا   الىر اس م  الىرف ا ى  هىذا ايعىر واسىعاده فىة ذلى  سى رمير اجاتمعىع ، وممىو  
ع صىىي  ال مىىر  واياىىرل صيىىذه ع وم  وفا ىىالعمع رىىة ص رسىىع  علضىىر اجاتمعىىع  لساضىىعا ومىىذ يرهب لىى يا  
عا فىة اجاتمعىع  الالىن اى  المى اعيب الممعليا، و ذل  ممو  العمع رة ا  طرين علعس ة اياضى

ومطصاديب ل درارات العماذ  ومدا يب ل ممىعليا المىة مىب مم ىا يب صيىع، وا ىو  ذلى  فىة صدااىة اجاتمعىع  
 (119ص، 1111، اللععدي   الالن ليه مب المدقين ا   علضر اجاتمعع  السعصن

ىىعا الىى   المديىىاب تىى ا  تقيــيم االجتمــاع نفســ :  -3 يف غىىة م  مدىىاب تعاىىا  ،فعىىو والمطىىورفىىة اع اىىة ال عيع 
وهفع  اد  طرب إلتىراا هىذا المديىاب عفيىع ا ى   ،اجاتمععاعت  غر  ملسي  إدارميع فة العسمدص 

 سصي  العثع : اجاسمصاع  والعدعص ة 

فعىىىوذا المديىىىاب ا ىىى  تعاىىىا العتمعرىىىي    رىىىد ذلىىى  ادرس ماجاسىىىمصاع   اع فىىى  مو يىىىا اجاسىىىمصاع  مو 
 جاسمصاع  ومدوب فة اجاتمعع  الدعدب  ررضيع وعفعقلميع اإلتع عت الفعمتة ا  ا

 فعوذا مدياب اجاتمعع   يعثعجا  اآلمة ويوضح الل   
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العدعص ة: قد م ض  اللوو  ا ى  مديىاب اآلاىري  لاتمعىع  صواسىطة  يىعرات لاوىاة مو ع علعىعت 
 مدياب اتمعع فعوذا عثع  ي ع صم ااص الفمع   وا له ا  فرص ل ملسي  هعم اة  قب هفع ماض  

……………………………………………………………………………

……………………………                                                                 

 ضا دا ر  لو  الرقب الذي اوا درتة المرعو  السع د  فة تععاة الرع 
 مرتفع       منخفض                                                                     

 9 9 9 9 9 9 1 0   إنجاز المهمة

 9 9 9 9 9 9 1 0  االستفادة من الوقت

 9 9 9 9 9 9 1 0 االستفادة من أفكار األفراد

 9 9 9 9 9 9 1 0   فض النزاع

 9 9 9 9 9 9 1 0   وضوح الهدف

 9 9 9 9 9 9 1 0   العمل كفريق

 9 9 9 9 9 9 1 0   الاإلنصات الفع  

 9 9 9 9 9 9 1 0   المصارحة

 عع الذي اع ففع اع   صرفا درتة المرعو  صي  مفراد التععاة؟
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 عع هة ايعور ذات ال ع د  ل  فاعع مردده التععاة ع  اتمععاعت؟ عع هة ايعور اداعة ال ع د ؟

 (WWW.DAWAHMEMO.COM.p19) 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
ويا ىىص ال علىىه إلىى  الدىىو  عىى  متىى  م  ملدىىن إدار  اجاتمععاىىعت مهىىدافيع المىىة ادىىدت عىى  مت يىىع 

ف فىىىى  ي  عيىىىىع اياىىىىذ صتعاىىىىا ايفلىىىىطة  والمغ ىىىى  ا ىىىى  العلىىىى ات ايمعداعاىىىىة واإلداريىىىىة المىىىىة مواتييىىىىع،
 ،ومسىيير اجاتمعىع  ،الماطا  لاتمعع  ،يع م   العرال  الثاهواإلترااات والوسع   الا عة المة ممط ص

 .وعمع رة فمع   اجاتمعع 
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 الدراسات السابقة:ب( 

عىى  اىىا  إطىىا  ال علىىه ا ىى  الدراسىىعت السىىع دة المىىة مفعولىىت عوضىىو  إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل 
ا ى  الىر ب عى  مهعيميىع  ة،ع، واعوىة فىة العاسسىعت ايمعداعاىوتىد مفيىع ق ي ىة فسىصا   الداعدات ايمعداعاة،

 و  الرع  ايمعداعة واإلداري فة الم اعت التععراة جا يمب إجا ع  اا  إدار  اجاتمععاىعت، ولىذل  فدىد 
 :اآلماةا ص ال عله إل  الدراسعت 

هىىىىدفت الدراسىىىىة إلىىىى  المرىىىىرف ا ىىىى  واقىىىىا إدار  اتمععاىىىىعت ايقسىىىىعب  (8552، صرهىىىىوب ):دراســــة) رهوم( (1
 بم ري يىىىع، واسىىىمادرىىىعت ال  سىىىطيفاة عىىى  عففىىىور ماضىىىعا هي ىىىة المىىىدريس وسىىىص  ايمعداعاىىىة  علتعع

ط دىىت ا ىى   اسىىم عفةولملديىىن هىىدف الدراسىىة اسىىمادب ال علىىه  ال علىىه العىىفي  الووىى ة المل ي ىىة،
 : اآلماةوموو ت الدراسة إل  الفمع    ا ع  عتمعا الدراسة،(اضو  1.1ايفة مموفت ع   

ا، وقىىىدهب فىىىة إدار  اجاتمععاىىىعت  ىىىع  م  عععرسىىىة راسىىىعا ايقسىىىعب لىىىدور  - لوىىى  علىىىور الراقىىىعت  تيىىىد 
ا وأخير  لاتمعع ، ثب علور الماطا   اجاتمعع ،علور مففاب  ايول ، ي ا اإلفسعفاة ا   العرم ة 

 جاء محور تقويم االجتماع.

( صىىي  ماضىىعا هي ىىة المىىدريس لعىىدل عععرسىىة 0.05موتىىد فىىروب ذات دجالىىة إلوىىع اة افىىد عسىىمول  جا -
سىىفوات  الدرتىىة الر عاىىة، الم اىىة، اسىىعا مقسىىععيب إلدار  اجاتمععاىىعت مرىى ل إلىى  عمغيىىرات  الفىىو ،ر 

 التععرة( الادعة،
وضرور  ادد اتمععاىعت دوريىة ا ى  م  مىو   ا ى   العسصن، عع صيفت الدراسة مف  جاصد ع  الماطا   -

، وا ىىى العلىىىعر ي  قصىىى  اجاتمعىىىع  صوقىىىت  لعدرتىىىة فىىىة تىىىدو  م  يىىىمب عفعقلىىىة العوضىىىواعت ا  ىىىعف 
 مف يذ الدرارات والموواعت ع  قص  راسعا ايقسعب  مهعيميع، وعمع رةاياعع  وفن 

هىىدفت الدراسىىة إلىى  مديىىاب مداا راسىىعا ايقسىىعب فىىة تععرىىة اىىد   (.855، لىىري  )(:دراســة )شــعيب (2
 اجاتمعىع ،مثفىعا اجاتمعىع ، وعيىعر  إدار  فىة و  قصى  اجاتمعىع ، لاتمععاعت المة مردد فىة   اىعميب،

وعع  رد اجاتمعع  والمدياب الرعب لاتمعع ، واسمادب ال عله العفي  الوو ة المل ي ىة الىذي ارمعىد 
قىىعب صمرص ميىىع اضىىىو هي ىىة المىىىدريس،  اسىىىم عفةا ىى  تعىىا العر وعىىىعت اىى  ر ىىاس الدسىىىب عىى  اىىا  

 موو ت الدراسة إل  الموواعت اآلماة:  اضو ا، وقد( 112ومموفت ايفة الدراسة ع   

  ع  مدياب ماضعا اليي ة المدريساة لراسعا ايقسعب وعتعلس الم اعت إيتعصة  -

 ( الداعداة الر عة، الاصر ، العددر اامععد ايسس الر عاة افد ااماعر ر اس الدسب والرعداا  ال د   -
 رفا علعضر اجاتمععاعت إل  اإلدار  الر اع  -
 ا   علضر اجاتمعع  عجاطا   السععد ياضعا عت س الدسب والم اة  -
 ضرور  عرااع  وقت فروف اياضعا افد ملديد اجاتمععاعت  -
 المديد الوعرب صمو يا تدو  ماعع  العت س والوثع ن قص  اجاتمعع   -
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 وموواعت إ اغ ماضعا العت س  عع مب مف يذه ع  قرارات  -
مرىىىىرف ا ىىىى  واقىىىىا إدار  هىىىىدفت إلىىىى  الو  (8558، راعىىىىة، فىىىىور الىىىىدي  ) (:رامــــي دراســــة )نــــور الــــدين، (3

اجاتمععاىىىعت لىىىدل عىىىديري علعففىىىعت  ىىى   عىىى  وتيىىىة ففىىىر عر عىىىييب، واسىىىمادب ال علىىىه العىىىفي  
 ع  إاداده وموو ت الدراسة إل  الفمع   اآلماة:  اسم عفةواسمادب ال عله  ،الوو ة المل ي ة

  صير  ( صدرتة 1848قدر  عديري العدارس ا   إدار  اجاتمععاعت  عفت  أن  -
تىد فىروب ذات دجالىىة إلوىع اة فىة دا ىىر  اجاتمععاىعت فىة  رىىد المففىاب والماطىا  اإلداري ل عىىديري  مو  -

 العديري  قص  صدا اجاتمعع  لوعلح 
     اة مدصاة( -موتد فروب ذات دجالة إلوع اة مر ل لعمغير الماوص    اة ا عاة  جا -
وقىد مووى ت إلى   ال عا ىة،مسىس ادىد اجاتمععاىعت  (McNamara, 1999):(McNamara) دراسـة (4

 اآلماة:الفمع   

وا اىىداد  ماضىىعا اجاتمعىىع  العفعسىىصي  الىىذي ارمعىىد ااماىىعرهب ا ىى  مهىىداف اجاتمعىىع ، ضىىرور  ملديىىد
تىىدو  ماعىىع   علمفسىىين عىىا  رىى  اياضىىعا العيعىىي   ليىىه يمضىىع  العارتىىعت العر و ىىة والفلىىعطعت 

الوقىت العلىدد وم  يرلى   عللعضىري ، وم   الضرورية ل ووو  ليذه العارتعت، وم  يصدم اجاتمعىع  فىة
ملدد الدوااد الرععة لاتمعع   علعلعر ة، والمر ي ، الدافراة، إفيعا العفعقلة فة وقميع، والعلعففة ا ى  

وم  يىىىىدار وقىىىىت اجاتمعىىىىع  واط ىىىى  عسىىىىعاد  اياضىىىىعا افىىىىدعع الىىىىعرف الوقىىىىت ا ىىىى  اجافميىىىىعا  السىىىىرية،
مثفىعا ادىده صىدجا عى  اعى  ذلى  فىة فيعاىة اجاتمعىع  لعررفىة ة فىل عسعهعة فة اللى ، وم  ادىاب اجاتمعىع  

 وم  يفية اجاتمعع  فة الوقت العلدد و طريدة إيتعصاة  رد  فر  اياضعا،

هىدفت الدراسىة إلى  المرىرف ا ى  واقىا إدار  اجاتمععاىعت  (1119، فصيى ، ا يى ) :ن يـل( )خليل، دراسة (5
لمدداب الموواعت المة اع   م  مسيب فة  ععاعت،العدرساة وعدل علعر ة العر عي  فة هذه اجاتم

 يعد  فعا اة اجاتمععاعت العدرساة واسمادب ال عله العفي  الوو ة الىذي ييىمب  عالفىة ووىا 
وقد موو ت الدراسة  الرواع  العاثر  فة عوقا عري   واسمادب ال عله العفي  الوو ة المل ي ة،

 إل  الموواعت اآلماة:
د عىىرات اجاتمععاىىعت العدرسىىاة فىىة ملديىىد عواىىد وطصارىىة اجاتمعىىع  وع عفىى  لعىىع الرعىى  ا ىى   يىىعد  اىىد -

 رالميب لذل  ع  آثعر ف ساة إيتعصاة ممعث  فة رفا الرود العرفواة ل عر عي  والرع  ا   
م  يمىىاح عىىدير العدرسىىة ال روىىة إللىىرا  العر عىىي  عرىى  فىىة ماطىىا  اجاتمععاىىعت العدرسىىاة وملديىىد  -

 هدافيع وااماعر مفض  السص  ل مف يذ م 
عىدارس المر ىاب  اعوىة، وعىديري ضرور  ادد دورات مدريصاة لعديري العدارس المر ىاب ايسعسىة  وى ة  -

دارميع صفتعد   الرعب  و ة اععة لو  ماطا  اجاتمععاعت   عا اة إادادهع وا 
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ت ماطا  اجاتمععاعت وعمع رميع اصممعر مدوات م يد فة مسيي  اع اة اجاتمععاعت العدرساة عث  مدوا -
 ومدواعيع 

وقىد مووى   هدفت إل  الوقوف ا ى  واقىا اجاتمععاىعت العدرسىاة، (1118، دربعس) :دراسة )درباس( (6
 اآلماة:ال عله إل  الفمع   

م  ادد اجاتمععاعت الامة مرددهع هذه العىدارس ق يى  ععىع ارفىة م  الىفع  السىع د اإلداري اعيى  إلى   -
  اةايوموقراط

ويى ودو  العر عىي   م  العديري  يمالىو  فروىة عردولىة معىعب العر عىي  ل علىعر ة فىة تىدو  اياعىع ، -
  صتدو  اياعع  لعع لذل  ع  عردود طي  فة سير تدو  اياعع 

مثفىىعا اجاتمعىىع  مد ىى  إلىى  لىىد  صيىىر عىى  لععسىىة العتمعرىىي  إلصىىداا فىىة م  إدار  العىىديري  لدفىىة اللىىوار  -
  ععع يتر  علعر ميب هععلاةوتيعت ففرهب 

وا ىىى  مهعاىىىة وتىىىود اطىىىة اع اىىىة  آرا يىىىب،  ا ىىى  مهعاىىىة إمعلىىىة ال ىىىرص ل عر عىىىي  إلصىىىداا و ممىىد العىىىدير  -
 لعمع رة الدرارات المة مودر ا  اجاتمععاعت ومدواعيع 

هىىىىىدفت إلىىىىى  المرىىىىىرف ا ىىىىى  عىىىىىدل مىىىىىوفر عدوعىىىىىعت فتىىىىىعد  (1.11، الرثاعىىىىىي ) :دراســـــة )العثيمـــــين( (7
عفىىىعهر الىىىفدص والدوىىىور فىىىة مسىىى و   وعررفىىىة ،اجاتمععاىىىعتطريدىىىة ومسىىى و   اجاتمععاىىىعت فىىىة

الدراسىىىىة ا ىىىى  عىىىىديري وراسىىىىعا إدارات عىىىىدفيي  واسىىىى ريي   وقىىىىد مووىىىى ت  وط دىىىىت ،اجاتمععاىىىىعت
 اآلماة:الدراسة إل  الفمع   

مهعاىىىىة ااماىىىىعر ر ىىىىاس  -مهعاىىىىة ااماىىىىعر اياضىىىىعا   -: هىىىىة ،م  العدوعىىىىعت ايسعسىىىىاة لاتمععاىىىىعت -
وضود ايهداف -ااماعر الوقت والع ع  العفعسصي    -اإلاداد والملضير لاتمعع   -ع   اجاتمع

 والضرور  لردد اجاتمعع  

 التعلي  علن الدراسات السابقة:
اليىىدف الىىذي مسىىر  إلىى  و اام  ىىت الدراسىىعت السىىع دة عىى  ليىىه العتىىع  المىىة ط دىىت فاىى  الدراسىىة 

صيفعع مفعولت مارل واقا  ،التععراة عا ايقسعب فة الم اعتفدد هدفت  رضيع إل  مدياب مداا راس ،ملداد 
إلىىى  المرىىىرف ا ىىى  عىىىدل مىىىوفر  اياىىىر يعهىىىدف  رضىىىو  ،إدار  اتمععاىىىعت ايقسىىىعب ايمعداعاىىىة  علتععرىىىعت

دراسىىىىىة و ( .855دراسىىىىىة  لىىىىىري :  ،عدوعىىىىىعت فتىىىىىعد اجاتمععاىىىىىعت فىىىىىة طريدىىىىىة ومسىىىىى و  اجاتمععاىىىىىعت
م ن الدراسة اللعلاة عىا هىذه الدراسىعت المىة اماىذت وم( McNamara:1111( ودراسة  8552 صرهوب:

 ع  الم اعت التععراة عيدافع ليع 

وعىىىدل  ،العدرسىىىاةات الل وعاىىىة و صيفعىىىع  داىىىة الدراسىىىعت مفعولىىىت واقىىىا إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة اإلدار 
 (8558 راعىة: ،ب( ودراسىة  فىور الىدي 1118 علعر ة العر عي  فة هذه اجاتمععاعت  دراسىة  دربىعس:

 ه(1.11( ودراسة  الرثاعي : 1119 فصي : ، ا ي  سةدراو 
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 عىىفي  الووىى ة المل ي ىىة ومدا  لالدراسىىعت السىىع دة فىىة اسىىماداعيع عرفىىب مم ىىن الدراسىىة اللعلاىىة عىىا 
اعىىع سىى دميع عىى  الدراسىىعت فىىة مفيىىع مو  دراسىىة مفعولىىت  الداىىعس اجاسىىمصاع   إجا م  الدراسىىة اللعلاىىة ممعيىى 

عتىعجات الماطىا  لاتمعىع   ةفى ،اىد ل الداعدات ايمعداعاة فىة تععرىة عل ات إدار  اجاتمععاعت لد
ىىى -ال علىىىه لسىىى  ا ىىىب   اجاتمعىىىع   وذلىىىومسىىىيير اجاتمعىىىع  وعمع رىىىة فمىىىع    م  الدراسىىىة اللعلاىىىة  -عماض 

مرىىىى ل ال ىىىىروب صىىىىي  مفىىىىراد الريفىىىىة  ةوعررفىىىى ،اجاتمععاىىىىعتمفعولىىىىت مسىىىىعلي  المغ ىىىى  ا ىىىى  علىىىى ات إدار  
 الرم ة ايمعداعاة( ،ةلوفا ا ،الم اة  لعمغيرات

فىة  مع ىة اإلطىعر الففىري وااماىعر  ،وقد اسم عد ال عله ع  الدراسعت السع دة ليه  عفىت اوفىع لى 
وع  ليه الفمىع   المىة مووى ت إلاى  هىذه الدراسىعت فسىوف  ،و مع ة فدرات مدا  الدراسة ،عفيتاة الدراسة

 سة اللعلاة الير إلييع ال عله فة مثفعا عفعقلة فمع   هذه الدرا
 المبحث الثاني 

جراءاتها الدراسةمنهجية   وا 
 أوال: منهج الدراسة: 

اىىا  ووىىا وم سىىير  الدراسىىة عىى ال علىىه ا ىى  العىىفي  الووىى ة العسىىلة لعااعمىى  ليىىذه  اامعىىد
ضىىىوا اسىىىمدراا ال علىىىه لىىىسد  المربىىىوي واإلداري  فىىىةالصاعفىىىعت واآلراا العمتعرىىىة عىىى  الدراسىىىة العيدافاىىىة 

وعىىىىى  اىىىىىا  هىىىىىذا العىىىىىفي  مرىىىىىرف ال علىىىىىه ا ىىىىى  علىىىىى ات إدار   ،ر ىىىىىن  عوضىىىىىو  ال لىىىىىهاللىىىىىديه العم
 اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد   

 ثانيا: مجتمع الدراسة وعينت :
 - وفىىىوا  - تععرىىىة اىىىد   اعىىىداا  اىىىعت تعاىىىا الداىىىعدات اجامعداعاىىىة فىىىة ملىىدد عتمعىىىا الدراسىىىة ص

ا149وال علد اددهب   وراسعا مقسعب(  ب 8511  .851وفد ع إللوع اة  ،( فرد 
ا111ومموفىىت ايفىىة الدراسىىىة عىى    فسىىىعفاة، وهىىة   اىىىة 15ارع ىىو  فىىة   ،( فىىىرد  (   اىىىعت ا عاىىة وا 

وقىد  ،المرباة واآلدا  واللدىوب والر ىوب اجاداريىة واجاقموىعد واليفدسىة والطى  والوىيدلة واجاسىفع  وال رااىة
وقىىد مىىب  ،والوفا ىىة ،ففىىر ا ل م ىىعي  فىىة الم اىىة والرم ىىة ايمعداعاىىة ،اىىةمىىب ااماعرهىىع  علطريدىىة الرلىىوا اة الط د

ص ىىد اىىىدد وقىىد  ،تععرىىة اىىد   اىىىعت صىى ر  الىى عاا فىىة مو يىىا اجاسىىم عفة ا ىى  مفىىراد الريفىىىة  عجاسىىمرعفة 
( عىى  %44..عىىع فسىىصم      واعث ىىو  ،ايمعداعاىىةل داىىعدات  اسىىم عفة( 11العرمعىىد   و  العسىىمرعد  اجاسىىم عفعت
 ايو ة عتمعا الدراسة ( ع  % 36.9وبفس ة   ،راد الريفةإتععلة مف
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 الرم ة ايمعداعاة( ،الوفا ة ،( يوضح مو يا الريفة لس  عمغير  الم اة1تدو  رقب  

جامعة 

 عدن
 الكلية

 الوظيفة الرتبة األكاديمية

 عميد النسبة مساعد مشارك دكتور
نائب 

 عميد

 رئيس
 النسبة

 قسم

 لكليةا
 %91.99 09 01 9 %91.99 09 09 1 إنسانية

 %93.10 01 9 1 %93.10 9 01 9 علمية

 90 19 09 9 90 03 19 9 اإلجمالي

 ثالثا: أداة الدراسة:

لعررفىىة علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد   اسىىم عفةمىىب موىىعاب 
وقىد ام ىا ال علىه فىة ذلى  الاطىوات الر عاىة  ،( فدىر 41ت و فة وورم  ايولاة وممو  ع  ثاثة عتىعجا

 العمرعرف ا ييع 
 ـ صدق االستبانة:1

( عىى  العل عىىي  العماووىىي  2مىىى وىىدب العل عىىي : مىىب اىىر  اجاسىىم عفة فىىة وىىورميع ايولاىىة ا ىى   
وعالفىىىىىىعميب لىىىىىىو  علىىىىىى ات إدار   بآرا يىىىىى( إذ قىىىىىىععوا ص صىىىىىىداا 1الرىىىىىعع ي  فىىىىىىة التععرىىىىىىة ع لىىىىىن 

وفىىىة ضىىىوا م ىىى  اآلراا مىىىب لىىىذف  رىىى  ال دىىىرات  ،عت فىىىة العتىىىعجات الثاثىىىة لاسىىىم عفةاجاتمععاىىى
( 8( فدىر   لى     ىة ع لىن  42اياىر لموى ح اىدد ال دىرات   يعمردي   رض ا سار عواسمصداليع 

 ( فسمثر %15المة ام ن ا ييع العل عو  ولفيت  عم عب عع فسصم  
 ( يوضح ذل   8عرعع  الث عت والتدو  رقب  ع ع  الودب وذل   ساذ تذر    مب المسمد ماض  

 ـ معامل الثبات:2

(إليتىىعد Cronbach Alpha   عسىىماداب عرععىى  ال عمرف ىىع  ل مسمىىد عىى  مدا  الدراسىىة قىىعب ال علىىه
 و ذل  عرعع  الث عت الم ة لسدا    علعورا يدا عرعع  الث عت لم  علور ع  

 .بطريقة الفاكرونباخ( الثبات الكلي ولمجاالت االستبانة 2جدول رقم )
 دارة االجتماعاتإمجاالت مشكالت  المجال

عدد 

 الفقرات

قيمةةةةةةةةةةةةةةة 

 الثبات

 الصدق

 1.999 1.919 09 التخطيط لالجتماع األول 

 1.309 1.991 01 تسيير االجتماع الثاني

 1.393 1.393 00 متابعة نتائج االجتماع الثالث

 1.399 1.313 99 الكلي

( م  عرععىىى  ث ىىىعت ايدا   لىىى   اىىىعب قىىىد ص غىىىت 8ت فىىىة التىىىدو  رقىىىب  مصىىىي  عىىى  اىىىا  قىىىاب الث ىىىع
وبىي   ،( لعتىع  الماطىا  لاتمعىع 54154( وقد مراود عرعع  الث ىعت ل عتىعجات العام  ىة صىي  54151 
ومرىد قىاب اعلاىة وعدصولىة  ،( لعتع  عمع رة فمع   اجاتمعع 54141و  ،( لعتع  مسيير اجاتمعع 549.8 

 ي را  الدراسة 
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 اإلحصائية المستخدمة: تبعاا: المعالجارا

 ،عىى  عيىىدا  ال لىىه مىىب روىىد اسىىمتع عت  ىى  اعيىىد وفع ىى  اعيىىد ور ىىاس قسىىب اجاسىىم عفة رىىد تعىىا 
 ،والم اىىة المىىع ا ليىىع ، ليىىه يمصىىي  رقىىب  ىى  اعيىىد وفع ىى  اعيىىد ور ىىاس قسىىب ،وم ريغيىىع فىىة فعىىعذا اعوىىة

 والرم ة ايمعداعاة المة الع يع  

  لعرعلتميع إلوع اع وذل  لإلتع ة ا  مس  ة الدراسة المعلاةرب اإللوع اة وقد مب اسماداب الط

لسع  قاعىة العموسى  اللسىعصة، والىو   الفسىصة إلتع ىعت مفىراد الريفىة لعررفىة على ات إدار   -
 اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد  

  ور ع  علعور ايدا اسماداب عرعع  ال عمرف ع  إليتعد عرعع  الث عت لم  عل -
 عسمد مي  " لريفمي  T-testومطصين اجاام عر المع ة" -

"لعررفىىة ال ىىروب صىىي  إتع ىىعت مفىىراد ايفىىة One-Way ANOVA" ايلىىعديمل يىى  الم ىىعي   -
 الدراسة وفدع لعمغيراميع 

 المبحث الثالث 
 الدراسةعرض وتحليل نتائج 

إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاىة فىة ى عع عل ات 1الساا  الر اس ايو  تع ة ا  ولإل
 ؟تععرة اد 

"مىىىىب اسىىىىماراا العموسىىىىطعت اللسىىىىعصاة وايو ا  الفسىىىىصاة لمىىىى  عتىىىىع  عىىىى  عتىىىىعجات  ولملديىىىىن ذلىىىى  
  (3التدو  رقب   عع يمضح فة  ،ال له

 ( يوضح المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية للمجاالت3جدول رقم )

 مجاالتالمشكالت المتعلقة بال م
ترتيب 

 المجال
 المتوسط

الوزن 

 النسبي
 التقدير

 متوسطة 56.9 2.85 3 التخطيط لالجتماع 0

 متوسطة 61 3.05 2 تسيير االجتماع 1

 متوسطة 63.42 3.17 1 متابعة نتائج االجتماع 9

 متوسطة 91.99 3.02 المتوسط لإلجمالي العام

الر اسة تعات صدرتة عموسىطة  اجاسم عفةت م  مدديرات اجاسمتع عت لعتعجا (3يمضح ع  التدو  
 ( %..254وو   فسصة   (،3.02و عموس  لسعصة  

   عتىىىع  العلىىى ات العمر دىىىة " عمع رىىىة فمىىىع   اجاتمعىىىع " لوىىى  ا ىىى  العرم ىىىة ايولىىى   عموسىىى إ
"صمسىيير اجاتمعىع "  (، فة لي  تعا عتع  العل ات العمر دىة%63.42(، وو   فسصة  3.17لسعصة  
(،  عىع ممى  عتىع  العلىى ات العمر دىة %61(، وو   فسىصة  3.05 ة الثعفاة  عموسى  لسىعصة  فة العرم
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وارىىىى و  ( %56.9(، وو   فسىىىىصة  2.85" ىىىىعلماطا  لاتمعىىىىع " فىىىىة العرم ىىىىة الثعلثىىىىة  عموسىىىى  لسىىىىعصة 
 ال عله هذه الفميتة إل  ايس ع  اآلماة:

يفدوىيع العررفىة ة عتىعلس الم اىعت التععراىة    ر  الداعدات ايمعداعاة المة مىدير اجاتمععاىعت فىإى 1
مثفىعا  فىة فلىطة ممط ى  الداىعب صيىعمياص إدار  اجاتمععاعت ع  إترااات و  عيدصاعت اإلدارية فاعع 

مم ىىىىىع يب فىىىىىة إدار  او  ،اع اىىىىىة الماطىىىىىا  لاتمعىىىىىع  ومسىىىىىيير اجاتمعىىىىىع  وعمع رىىىىىة فمىىىىىع   اجاتمعىىىىىع 
ععع مدل الى  افر ىعس ذلى  ا ى   ،  اا  اع يباجاتمععاعت  علعيعرات اإلدارية المة اممسصوهع ع

 عسمول مدا يب فة إدارميب ليذه اجاتمععاعت وفيور م   العل ات صمددير عموس  
داريىىة العرعوىىر   لىى   اىىعب وفىىة سىىعلي  اإلىىى فىىدر  الىىدورات المدريصاىىة ل داىىعدات ايمعداعاىىة فىىة عتىىع  اي8

 ور م   العل ات  ل   عموس  ايعر الذي مدل إل  في  إدار  اجاتمععاعت  ل   اعص
يىىمب عىى  االىى   ،التععرىىةوعم ىىن ا اىى  عىى  قصىى  إدار   ،فعىىوذا مديىىاب لاتمععاىىعت عولىىدمىىى اىىدب وتىىود 4

 التععراة الل ب ا   عدل فتعد وفعا اة اجاتمععاعت فة الم اعت 
اىعب  مثفىعا اللىر  فىةفىة ى وربعع م  ايوضىع  والفىروف الوىر ة المىة عىرت صيىع   اىعت تععرىة اىد  .

ف سىاة ودافراىة الداىعدات ايمعداعاىة المىة افر سىت ا ى  عسىمول    صيىر ا ى ع  ليع مثىر  ،ب8511
  مدا يب فة فيور م   العل ات فة إدار  اجاتمععاعت

( المة موو ت إل  م  عديري العىدارس 8558ومام ا فميتة هذه الدراسة عا دراسة  فور الدي : 
( فدىد مووى ت إلى  8552( ودراسىة  صرهىوب:.855دراسىة  لىري : يديرو  اتمععاعميب صدرتة  صير   معىع

يتعصة   م  راسعا ايقسعب يادو  دورهب فة إدار  اجاتمععاعت  عسمول تيد وا 

عىع على ات إدار  اجاتمععاىعت  1ىى1  الىر اس ايو  اعى  السىا  ايو  الساا  ال راىةتع ة ا  ولإل
  لدل الداعدات ايمعداعاة فة عتع  الماطا  لاتمعع 

( يوضىىىىح 4والتىىىىدو  رقىىىىب   ،ولملديىىىىن ذلىىىى  مىىىىب اسىىىىماراا العموسىىىىطعت اللسىىىىعصاة وايو ا  الفسىىىىصاة
عتىع  الالعموسطعت اللسعصاة وايو ا  الفسصاة لعل ات إدار  اجاتمععاعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة 

 الماطا  لاتمعع  ايو  

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

الترتيب 

حسب 

 ائجالنت
 التقدير

 متوسطة 11 54.6 2.73 موضوع االجتماع لجميع األعضاء قبل انعقاده عدم تحديد هدف/ 0

 متوسطة 10 56.4 2.82 تتم الدعوة لالجتماع بشكل مفاجئ وبدون سابق تحضير 1

 ضعيفة 12 49 2.45 االنتقال من اجتماع إلى اجتماع بدون معرفة أهداف كل اجتماع 9

 متوسطة 5 58.8 2.94 األفراد المطلوب مشاركتهم في االجتماع ضعف التنسيق مع 9

 ضعيفة 13 48.2 2.41 مشاركة أفراد ال عالقة لهم بموضوع االجتماع 9

 متوسطة 6 57.2 2.86 عدم مالئمة التسهيالت المادية والظروف البيئية لالجتماع 9

 متوسطة 8 56.8 2.84 عدم تحديد جدول أعمال واضح لالجتماع 9

 متوسطة 2 62 3.10 عدم مالئمة وقت االجتماع لألعضاء فيه 9



 8102يناير  – د األولعدال – د األولمجلال مجلة جامعة الجزيرة 

 

009 

 د/ حسان علي ناصر المالكي                        …مشكالت إدارة االجتماعات لدى القيادات األكاديمية        
 
 متوسطة 7 56.8 2.84 االفتقار إلى الوثائق الالزمة لمناقشة موضوعات االجتماع 3

 متوسطة 3 60.8 3.04 عدم تحديد مواعيد زمنية الفتتاح االجتماع وانتهائه 01

 متوسطة 4 60 3.00 التأخير في إرسال الدعوات للمشاركين في االجتماع 00

 متوسطة 1 63.2 3.16 القصور في توفير المعلومات الضرورية التخاذ القرارات في االجتماع 01

 متوسطة 9 56.4 2.82 قلة االهتمام في تهيئة مكان االجتماع 09

 متوسطة  56.9 2.85 المتوسط العام

الماطىىىا  لاتمعىىىع   ( م  المدىىىديرات لعلىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة4 رقىىىب  يمضىىىح عىىى  التىىىدو 
 (،%56.9(، وو   فسىىىصة  2.85إلتعىىىعلة العتىىىع   عفىىىت صدرتىىىة مدىىىدير عموسىىىطة،  عموسىىى  لسىىىعصة  

 (، وعموسطة ل داة ال درات 1، 4ومم عوت المدديرات صي  ضرا ة ل  درمي   

تع ىىة اىى  وقىد سىىصن ل  علىه م  ملىىعر إلى  سىىص  لوىو  هىىذا العتىع  ا ىى  درتىة عموسىىطة فىة اإل
معىع عى  ليىه لوىول  ا ى  العرم ىة الثعلثىة  رىد عتىع  عمع رىة فمىع   اجاتمععاىعت  ،ايو  الساا  الىر اس

فيىىىذا ارىىىد علىىى  ة فعمتىىىة اىىى  اىىىدب إلعطىىىة الداىىىعدات ايمعداعاىىىة صىىى ترااات  ،وعتىىىع  مسىىىيير اجاتمععاىىىعت
 ع مطىىو ربعىىع اامدىىعدا عىىفيب م  الماطىىا  لاتمععاىىعت اسىىمغرب وقم ىى ،الماطىىا  الىىا ب إلدار  اجاتمععاىىعت

 ةصرعتىىالولىىذا فىىعلماطا  هفىىع يفدوىى  الصفىىعا ويا ىىو عىى     وفىى  يمضىىع  عواضىىاا عمرىىدد  ومهىىداف اععىىة
ولىىذل  جاصىىد عىى  وضىىا الاطىى  وايهىىداف  ،علىىة المىىة يتىى  م  ممىىوفر لساضىىعا قصىى  صىىدا اجاتمعىىع  رَّ ال

ت يىىع والصىىراع  الا عىىة إلاىىراا اجاتمعىىع   وىىور  علىىرقة وذات تىىدول ملدىىن ايهىىداف المىىة وتىىدت عىى  م
( المىىىىة مووىىىى ت إلىىىى  م  عيىىىىعر  8552 ومم ىىىىن فميتىىىىة هىىىىذه الدراسىىىىة عىىىىا دراسىىىىة  صرهىىىىوب: اجاتمععاىىىىعت 

الماطىىىا  لاتمعىىىع  قىىىد لوىىى ت ا ىىىى  العرم ىىىة الثعلثىىىة  رىىىد عيىىىىعر  الراقىىىعت اإلفسىىىعفاة وعيىىىعر  المففىىىىاب 
ة ( المىىة ا وىىت إلىى  ضىىرور  إلىىرا  ر ىىاس اجاتمعىىع  اياضىىعا فىىى1119  ا يىى : ةلاتمعىىع   ودراسىى

لىىو   ةوادىىد دورات مدريصاىىة اععىى ،الماطىىا  لاتمععاىىعت وملديىىد مهىىدافيع وااماىىعر مفضىى  السىىص  ل مف يىىذ
دارميع صفتعد   الماطا  لاتمععاعت   عا اة وا ادادهع وا 

( ا ىى  ما ىى  العموسىىطعت اللسىىعصاة والمىىة فوىىيع "الدوىىور فىىة 18معىىع عىى  ليىىه لوىىو  ال دىىر   
تىعات فىة العرم ىة ايولى   عموسى  لسىعصة فدىرارات فىة اجاتمعىع " موفير العر وععت الضرورية جاماىعذ ال

 ( %63.2(، وو   فسصة  3.16 

فىىىىاع   م سىىىىير هىىىىذه الفميتىىىىة اىىىى  اىىىىدب اإللعىىىىعب اللىىىىعع   علعوضىىىىواعت ذات الوىىىى ة  عليىىىىدف عىىىى  
والىذي يىمب عى  اىا  تىدو  اياعىع  العسىصن الىذي يىو   ا ى  اياضىعا قصى  ادىد اجاتمعىع   ،اجاتمعع 
  يمب عررفة وتيعت الففر العام  ة ل عتمعري  وعدل فيعيب ل فدعط التوهرية المة فة الفيعاىة وع  اال

ومم ىن فميتىة هىذه الدراسىة عىا دراسىة  لىري :  مادي إل  ملدين ايهىداف اىا  ال مىر  ال عفاىة العلىدد  
   ( المة دات إل  المديد الوعرب صمو يا تدو  ماعع  العت س والوثع ن قص  اجاتمعع.855

( وفويع "ادب عا عة وقت اجاتمعع  لساضعا فا " فة العرم ىة الثعفاىة  عموسى  9وتعات ال در   
 ( %62(، وو   فسصة  3.10لسعصة  
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واع ىىى  م سىىىير هىىىذه الفميتىىىة مفىىى  ربعىىىع لىىىب يىىىمب اسىىىمطا  رمي ماضىىىعا العت ىىىس فىىىة  ىىى  العواايىىىد 
ليىىىىه م لىىىى   رىىىى   ، ىىىى  اي  صاىىىىةا الفىىىى العموقرىىىىة لردىىىىد اجاتمعىىىىع  لعررفىىىىة العواىىىىد الع ضىىىى  الىىىىذي 

وقىىىت  الفىىى ولىىىذا يتىىى  م    اجاتمععاىىىعت  سىىىص  افردعدهىىىع  رىىىد  عىىى  طويىىى  عىىى  وقىىىو  اللىىىده العرفىىىة
عهمعىىعب اياضىىعا  عىىع يم ىىن عىىا فىىروفيب وعسىىمواعت إفمىىعتيب  ومم ىىن فميتىىة هىىذه الدراسىىة عىىا  اجاتمعىىع  

عواىىىد عا افىىىد ملديىىىد ( المىىىة داىىىت إلىىى  ضىىىرور  عرااىىىع  وقىىىت وفىىىروف اياضىىى.855دراسىىىة  لىىىري : 
 .اجاتمعع 

"اجافمدع  ع  اتمعع  ( 4وفص ال در    ،( ا   درتة ضرا ة1، 4معع ع  ليه لوو  ال درمي   
( وو   2.45لوىىىى ت ا ىىىى  عموسىىىى  لسىىىىعصة   " وقىىىىدإلىىىى  اتمعىىىىع  صىىىىدو  عررفىىىىة مهىىىىداف  ىىىى  اتمعىىىىع 

لوىى ت ا ىى   وقىىد "علىىعر ة مفىىراد جا ااقىىة ليىىب  عوضىىو  اجاتمعىىع " (1ال دىىر   فىىص و  ،(%1.فسىىصة 
  (%48.2( وو   فسصة  (2.41عموس  لسعصة

ا عىع ملىده لىدل ارفة ادب وتود عل  ة ولمى  فىعدر   فلوو  هعمي  ال درمي  ا   درتة ضرا ة جا
  ر  الداعدات ايمعداعاة و وور  ضرا ة  

عىىىىىع علىىىىى ات إدار   8 ىىىىىى 1  الىىىىىر اس ايو  اعىىىىى  السىىىىىا  الثىىىىىعفة السىىىىىاا  ال راىىىىىةتع ىىىىىة اىىىىى  ولإل
 ؟جاتمعع اععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة عتع  مسيير اجاتم

( يوضىىىح 1رقىىىب   والتىىىدو  ،الفسىىىصاة"مىىىب اسىىىماراا العموسىىىطعت اللسىىىعصاة وايو ا   ولملديىىىن ذلىىى 
 عتىع الالعموسطعت اللسعصاة وايو ا  الفسصاة لعل ات إدار  اجاتمععاعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة 

 مسيير اجاتمعع   الثعفة

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

الترتيب 

حسب 

 النتائج
 التقدير

 متوسطة 6 61.2 3.06 تأخر بدء االجتماع عن الوقت المحدد 0

 متوسطة 3 62.4 3.12 سيطرة أحد أو بعض األعضاء على االجتماع 1

 متوسطة 7 60.4 3.02 أثناء االجتماع في عدم القدرة على إشراك جميع األعضاء في النقاش 9

 كبيرة 1 68.6 3.43 كثرة المقاطعات والمناقشات الجانبية بين األعضاء 9

 متوسطة 2 65 3.25 ضعف فاعلية الوسائل السمعية والبصرية 9

 متوسطة 10 58.8 2.94 عدم رضا بعض المشاركين عن سير االجتماع 9

 متوسطة 5 61.6 3.08 االفتقار إلى قواعد تنظم سير االجتماع 9

 متوسطة 9 58.8 2.94 سود االجتماع الفوضى وعدم االنضباطي 9

 متوسطة 11 57.6 2.88 االنتقال من فقرة إلى أخرى يضعف القدرة على اتخاذ قرارات محددة 3

 متوسطة 8 59.6 2.98 ا لجدول أعمال االجتماععدم توجيه النقاش وفق   01

 متوسطة 4 62.4 3.12 أثناء االجتماعفي ضعف مهارات إدارة الوقت  00

 متوسطة 12 55.6 2.78 عدم القدرة على مناقشة جميع بنود االجتماع 01

 متوسطة  61 3.05 المتوسط العام
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( م  المدىىىديرات لعلىىى ات إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة مسىىىيير اجاتمععاىىىعت 5 رقىىىب  يمضىىىح عىىى  التىىىدو 
 (،%61فسىىىىىصة  (، وو   3.05إلتعىىىىىعلة العتىىىىىع   عفىىىىىت صدرتىىىىىة مدىىىىىدير عموسىىىىىطة،  عموسىىىىى  لسىىىىىعصة  

 (، وعموسطة ل داة ال درات .ومم عوت المدديرات صي   صير  ل  در   

( ا ى  ما ى  العموسىطعت اللسىعصاة والمىة فوىيع " ثىر  العدعطرىعت .معع ع  ليىه لوىو  ال دىر   
(، وو   فسىىصة 3.43والعفعقلىعت التعفصاىة صىي  اياضىىعا" وتىعات فىة العرم ىة ايولىى   عموسى  لسىعصة  

 68.6% ) 

فىة اىىدب قىىدر  ر ىاس اجاتمعىىع  ا ىى  مسىيير اجاتمعىىع  ومرريىىا  ،ع   م سىىير هىذه الفميتىىة المصيىىر فىا
ي   ،اياضىىعا صىىدورهب والمسميىىد ا ىى  مهىىداف اجاتمعىىع  واجالمىى اب  عفعقلىىة صفىىود اجاتمعىىع  لسىى  التىىدو 

مضىيا  مثفعا اجاتمعع  ماثر ا   عفع  هىذا اجاتمعىع  ف عىع م فة امتعهعت وفلعطعت الرضو العلعر  
الىىرر م  ال روىىة لىىب ممىىعد لىى  إلصىىداا رماىى  وهىىو  يب   رضىىإليىىه  ،إلىى  قاعىىة اجاتمعىىع  مو مىىفدص عفىى 

 ير   فة ملدين هدف  فة مق  وقت عع   صدو  م  الرر 

( وفويع "ضرا فعا اة الوسع   السعراة وال ورية" فىة العرم ىة الثعفاىة  عموسى  1وتعات ال در   
 ( %65(، وو   فسصة  3.25لسعصة  

يىىىد  ا ىى  اىىدب اسملىىىرعر الداىىعدات ايمعداعاىىة يهعاىىىة  ،فلوىىو  هىىذه ال دىىر  ا ىىى  العرم ىىة الثعفاىىة
فىىىة موضىىىاح واىىىر  العر وعىىىعت  ،مثفىىىعا مسىىىيير اجاتمععاىىىعتفىىىة الوسىىىع   السىىىعراة وال وىىىرية الا عىىىة 

  ( المىىىة ملىىىعرت إلىىى1119 ومم ىىىن فميتىىىة هىىىذه الدراسىىىة عىىىا دراسىىىة  ا يىىى : ،العفعسىىى ة عىىىا هىىىذه الوسىىىع  
 ضرور  اصممعر مدوات ووسع   م يد فة مسيي  اع اة اجاتمععاعت 

عىىىىىىع علىىىىىى ات إدار   4-1  الىىىىىىر اس ايو  اعىىىىىى  السىىىىىىا الثعلىىىىىىه السىىىىىىاا  ال راىىىىىىة تع ىىىىىىة اىىىىىى  ولإل
 ؟اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة عتع  عمع رة فمع   لاتمعع 

( يوضىىىح 2رقىىىب   والتىىىدو  ،فسىىىصاةال"مىىىب اسىىىماراا العموسىىىطعت اللسىىىعصاة وايو ا   ولملديىىىن ذلىىى 
 عتىع الالعموسطعت اللسعصاة وايو ا  الفسصاة لعل ات إدار  اجاتمععاعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة 

  عمع رة فمع   اجاتمعع  الثعله
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يوضح المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لمشكالت إدارة االجتماعات لدى القيادات ( 6جدول رقم )
 متابعة نتائج االجتماع الثالث مجالالفي  األكاديمية

 الفقرة م
 المتوسط

 

الوزن 

 النسبي

 حسبالترتيب 

 النتائج
 التقدير

 متوسطة 11 56.4 2.82 انتهاء االجتماع دون معرفة المشاركين بما تحقق من قرارات 0

 متوسطة 4 65.8 3.29 عدم وضع خطة زمنية لتنفيذ قرارات االجتماع 1

 كبيرة 2 69 3.45 رات للمكلفين بتنفيذ قرارات االجتماععدم إرسال مذك 9

 متوسطة 3 67 3.35 قلة التواصل والدعم المستمر للمكلفين بتنفيذ القرارات 9

 متوسطة 8 60.4 3.02 ضعف التوثيق لوقائع االجتماعات ووثائقها 9

 متوسطة 5 64.8 3.24 عدم االهتمام بالتقارير عن مستوى تنفيذ القرارات 9

 متوسطة 7 62.8 3.14 قصور في إعالن القرارات والنتائج قبل اختتام االجتماع 9

 كبيرة 1 69.4 3.47 التأخير في إعداد محاضر جلسات االجتماع بعد انعقاده 9

 متوسطة 6 63.6 3.18 عدم تقييم نتائج االجتماع بشكل عام 3

01 
انتهةةةةاء كثيةةةةر مةةةةن االجتماعةةةةات بةةةةدون نتةةةةائج لةةةةبعض 

 تي عقدت من أجلها االجتماعاتالمشكالت ال
 متوسطة 9 60.4 3.02

00 
فةةي عةةدة اجتماعةةات بسةةبب  هاعةةرا الموضةةوعات نفسةة

 عدم المتابعة
 متوسطة 10 58 2.90

 متوسطة  63.42 3.17 المتوسط العام

( م  المدىىديرات لعلىى ات عمع رىىة فمىىع   اجاتمععاىىعت إلتعىىعلة العتىىع  6 رقىىب يمضىىح عىى  التىىدو  
ومم ىىعوت المدىىديرات  (،%63.42(، وو   فسىىصة  3.17ر عموسىىطة،  عموسىى  لسىىعصة   عفىىت صدرتىىة مدىىدي

 (، وعموسطة ل داة ال درات 9، 4صي   صير  ل  درمي   

( المىىىة فوىىىيع "المىىىساير فىىىة إاىىىداد علعضىىىر 9ما ىىى  العموسىىىطعت اللسىىىعصاة تىىىعا لوىىىعلح ال دىىىر    
(، وو   فسىىىىصة 3.47لسىىىىعصة   ت سىىىىعت اجاتمعىىىىع   رىىىىد افردىىىىعده" تىىىىعات فىىىىة العرم ىىىىة ايولىىىى   عموسىىىى 

 69.4% ) 

مرىىد عىى  مهىىب ااموعوىىعت سىى رمير العت ىىس المىىة ممط ىى  عفىى   وهىىذا يىىد  ا ىى  وتىىود علىى  ة  صيىىر 
اوىعليع إلى  ماضىعا  قراره عى   ى  صفىد عى  صفىود تىدو  اياعىع  وا  سراة مدوي     عع مب اجام عب ا ا  وا 

( المة ملىعرت إلى  سىراة .855اسة  لري : ومم ن فميتة هذه الدراسة عا در  ،ا ا  لاطا اجاتمعع  
 .ا   علضر اجاتمعع  اجاطا مع ي  ماضعا اجاتمعع  ع  

( وفوىىىيع "اىىىدب إرسىىىع  عىىىذ رات ل ع   ىىىي  صمف يىىىذ قىىىرارات اجاتمعىىىع " فىىىة العرم ىىىة 4وتىىىعات ال دىىىر   
 ( %69(، وو   فسصة  3.45الثعفاة  عموس  لسعصة  

اىى  اىىدب اإللىىراف الع علىىر عىى  قصىى  ر ىىاس فمتىىت ربعىىع  المىىة ،واع ىى  م سىىير هىىذه العلىى  ة المصيىىر 
دو  علعسىىى ة  ،واجامم ىىىعا  عىىىع ادىىىوب  ىىى  سىىى رميره فىىىة عمع رىىىة ومىىىذ ير الع   ىىىي  صيىىىذه الممىىىعليا ،العت ىىىس

اياضعا فة اجاتمعع  الالن ا  الم اعيب ومطصاديب ل درارات العماذ  ومدا يب ل ممعليا المة مب مم ا يب 
( المىىة ملىىعرت إلىى  ضىىرور  إ ىىاغ ماضىىعا .855لدراسىىة عىىا دراسىىة  لىىري : صيىىع  ومم ىىن فميتىىة هىىذه ا

 العت س  عع مب مف يذه ع  قرارات وموواعت  
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هىى  موتىىد فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة  :التىى ا ايو  السىىاا  الثىىعفةتع ىىة اىى  ولإل
 α51.5اعاىة فىة تععرىة اىد  ( صي  عموسطة درتىعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعد

 ؟إفسعفاة( –الم اة  ا عاة  ( مر ل لعمغيرالدراسة ايفة 

(، جاسىىماراا SPSSل ملدىىن عىى  ال رضىىاة "مىىب اجاسىىمرعفة  عللدي ىىة اإللوىىع اة ل ر ىىوب اجاتمععااىىة  
" لريفمىىىي  عسىىىمد مي ، T-testالعموسىىىطعت اللسىىىعصاة واجافلرافىىىعت العراعريىىىة، ومطصيىىىن اجاام ىىىعر المىىىع ة "

  قاعة ت وعسمول الدجالة( يوضح 7 رقب  والتدو 

 المتوسط العدد الكلية
االنحراف 

 المعياري
 درجة الحرية قيمة ت

 مستوى

 الداللة
 الداللة

 .999 1.99 11 علمية
1.099 93 1.199 

يوجد 

 .999 9.09 90 إنسانية فروق

 (0.05*مستوى الداللة أقل من)

(، وهىة قاعىة دالىة افىد درتىة 84119لسو ة قد ص غت  ( إل  م  قاعة "ت" الع7 رقب الير التدو  
إفسىعفاة( لوىىعلح  –(، ععىع ارفىة وتىىود فىروب صىي  الم اىعت  ا عاىة α51.5( وعسىمول دجالىة  1.لريىة  

"صوتىىود فىىروب  الم اىىعت اإلفسىىعفاة، وا اىى  فىىرف  ال رضىىاة الوىى رية وفدصىى  ال رضىىاة الصدي ىىة والمىىة مدضىىة
( صىي  عموسىطة درتىعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل α51.5  ذات دجالة عرفواة افد عسمول دجالىة

إفسىىعفاة( لوىىعلح  –الم اىىة  ا عاىىة  ( مرىى ل لعمغيىىرالدراسىىةالداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تععرىىة اىىد   ايفىىة 
 :اآلمة"وار و ال عله ذل  إل   الم اعت اإلفسعفاة

عت الر عاىىة  ىىعاماف م راضىىيع ىىى قىىد مام ىىا طريدىىة إدار  اجاتمععاىىعت فىىة الم اىىعت اإلفسىىعفاة اىى  الم اىى1
ععع مدل إل  افر عس هذه الطريدة ا   اسمتع عميب ا ى  على ات إدار    ومهدافيع و ا اة افردعدهع

 اجاتمععاعت 
ى وربعع م  العفع  السع د والساعسة الداا اة فة طريدىة إدار  اجاتمععاىعت فىة الم اىعت اإلفسىعفاة يام ىا 8

 الر عاة ا  الم اعت 
م  ايفىىة الم اىىعت الر عاىىة مىىرل العسىىسلة صىىرال ماىىرل ممفعسىى  عىىا طصارىىة فيعيىىع فىىة طريدىىة  ىىى وقىىد ا ىىو  4

( ودراسىىىة  فىىىور الىىىدي : 8552فميتىىىة هىىىذه الدراسىىىة عىىا دراسىىىة  صرهىىىوب: اجاتمععاىىعت ومام ىىىاإدار  
 ( فة ادب وتود فروب ذات دجالة إلوع اة مر ل لعمغير الم اة  8558

هى  موتىد فىروب ذات دجالىة عرفواىة افىد عسىمول دجالىىة لثىعفة: التى ا ا السىاا  الثىعفةتع ىة اى  ولإل
 α51.5  صي  عموسطة درتىعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة تععرىة اىد )

  عسعاد(" مسمعذ –علعر   مسمعذ –د مور ( مر ل لعمغير الرم ة ايمعداعاة  مسمعذالدراسة  ايفة
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، ومطصيىىىن اام ىىىعر مل يىىى  الم ىىىعي  (SPSS) اة ل ر ىىىوب اجاتمععااىىىة مىىىب اجاسىىىمرعفة  عللدي ىىىة اإللوىىىع
  قاعة ف وعسمول الدجالة( يوضح 8 رقب"، والتدو  One-Way ANOVA" ايلعدي

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجةةات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة ف

 

مسةةةةةتوى 

 الداللة
 الداللة

 الرتبة

 .391 1 0.991 بين المجموعات

 .999 99 09.993 داخل المجموعات دالة غير .011 1.909

 91 11.993 الكلي

( وهة قاعة .111(، وعسمول دجالة 84.12( إل  م  قاعة "ف " قد ص غت  8 رقب الير التدو   
 –علىعر   مسىمعذ –د مىور  ير دالة، ععع ارفة اف  جا موتد فروب مر ل لعمغير الرم ىة ايمعداعاىة  مسىمعذ

المىىة مدضىىة اىىدب وتىىود فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد  ،عسىىعاد(" وا اىى  فدصىى  ال رضىىاة الوىى رية عذمسىىم
( صي  عموسطة درتعت على ات إدار  اجاتمععاىعت لىدل الداىعدات ايمعداعاىة فىة α51.5عسمول دجالة  

 سىىىمعذم –علىىىعر   مسىىىمعذ –د مىىىور ( مرىىى ل لعمغيىىىر الرم ىىىة ايمعداعاىىىة  مسىىىمعذالدراسىىىةتععرىىىة اىىىد   ايفىىىة 
 عسعاد(" 

واعىىىماميب  ،الفميتىىىة م  طصارىىىة الرعىىى  اإلداري العلىىىمر  ل داىىىعدات ايمعداعاىىىة م سىىىير هىىىذهواع ىىى  
ا ى   قدرات وعيعرات  عفاة فة الرع  ايمعداعة تر يب يمعمرو   س و  إداري والد فة الل ب الولاح

( فىة اىدب وتىود فىروب 8552ومم ن فميتة هذه الدراسىة عىا دراسىة  صرهىوب:اجاتمععاعت  عل ات إدار  
 ذات دجالة إلوع اة مر ل لعمغير الرم ة ايمعداعاة 

: هى  موتىد فىروب ذات دجالىة عرفواىة افىد عسىمول دجالىة التى ا الثعلىهالسىاا  الثىعفة تع ة ا  ولإل
 α51.5 صىىي  عموسىىطة درتىىىعت إدار  اجاتمععاىىعت لىىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىىة فىىة تععرىىىة اىىد   ايفىىىة )

 ر اس قسب(" –فع   اعيد –لعمغير الوفا ة  اعيد مر ل  الدراسة(
(، ومطصيىىىن اام ىىىعر SPSSل ملدىىن عىىى  ال رضىىاة مىىىب اجاسىىىمرعفة  عللدي ىىة اإللوىىىع اة ل ر ىىىوب اجاتمععااىىة   

  قاعة ف وعسمول الدجالة( يوضح 9  رقب "، والتدو One-Way ANOVA" ايلعديمل ي  الم عي  

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
جات در

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

الوظي

 فة

 .390 1 0.311 بين المجموعات

 99 09.999 داخل المجموعات دالة غير .139 1.999
999. 

 91 11.993 الكلي

وهىىة قاعىىة   (11(، وعسىىمول دجالىىة 84.12( إلىى  م  قاعىىة "ف" قىىد ص غىىت  9  رقىىب الىىير التىىدو 
ر اس قسب( "وا ا   –فع   اعيد –ف  جا موتد فروب مر ل لعمغير الوفا ة  اعيد مة، ععع ارفة  ير دال

( 51.5المىىة مدضىىة اىىدب وتىىود فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة   فدصىى  ال رضىىاة الوىى رية 
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مرى ل  (الدراسىةصي  عموسطة درتعت إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة تععرة اد   ايفىة 
  ر اس قسب(" –فع   اعيد –لعمغير الوفا ة  اعيد 

واع ىى  م سىىير هىىذه الفميتىىة م  الوفا ىىة اإلداريىىة ل داىىعدات ايمعداعاىىة مملىىع   فىىة العيىىعب واياعىىع  
ولىىذل   عفىىت ففىىرميب وطىىريدميب والىىد   ف سىىيع، فىىروف الرعىى لوالوات ىعت ععىىع يىىد  ا ىى  مفيىىب يمررضىىو  

( موتىد فىروب  8558مام ا فميتة هىذه الدراسىة عىا دراسىة  فىور الىدي : لعل ات إدار  اجاتمععاعت  و 
 العديري  ذات دجالة إلوع اة لوعلح 

عىىع مسىىعلي  المغ ىى  ا ىى  علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات  الثعلىىه:السىىاا  تع ىىة اىى  ولإل
 اد ؟ايمعداعاة فة تععرة 

مود فة اجاسمصاع  لو  مسعلي  المغ   ا   فع  اا  إتع ة الداعدات ايمعداعاة ا   الساا  الع 
وقىىراا  ال علىىه العمسفاىىة وال علوىىة لسدصاىىعت المربواىىة اللديثىىة ذات الوىى ة  ،علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت
فدد مسمطع  ال عله م  او  إل  اد  مسعلي  اع   م  مسيب فة المغ ى   ، عل ات إدار  اجاتمععاعت

 : عآلمةوهة  ،ا   هذه العل ات

اداد والماطا  العسصن لاتمععاعت لس  مدديرات دقادة لعتعواة اياعع  وايفلطة المىة سىيمب ى اإل1
 اجاتمععاعت الداعب صيع فة إدار  

  ىىى م  يىىمب ملديىىد عوضىىو  اجاتمعىىع  وملديىىد مهدافىى  صدقىىة ووضىىود وباىىع  مهعيمىى  لساضىىعا العلىىعر ي 8
وارعىى  ا ىى  مر يىى  الفدىىع  لىىو   ، ي  وفىى  اد ىى  عىى  العفعقلىىعت التعفصاىىة صىىي  اياضىىعا العلىىعر 

 الفدعط التوهرية المة مادي فة الفيعاة إل  ملدين ايهداف 
 إفمعتيميب ى ااماعر الوقت العفعس  لاتمعع   ليه يم ن عا فروف اياضعا وعسمواعت 4
يتىعد الفىروف الصي اىة العفعسى ة لاتمعىع  عى  عدعاىد عريلىة وع ىع  هىعد .  ى مسيي  الفىروف الععداىة وا 

ضعا  عفعس ة  ةوميوا  وا 
ىىى المفسىىين عىىا اياضىىعا العط ىىو  علىىعر ميب فىىة اجاتمعىىع  ععىى  ليىىب الوىى ة والراقىىة  علعوضىىواعت 1

   فا  ياجاتمعع  وهدف  الددا  العلعر  فعوضو  ،ل فدع العطرولة 
اىىىة ىىىىى ملديىىىد  عفىىىة ايفلىىىطة واإلتىىىرااات الاعوىىىة   مىىىر  مسىىىيير اجاتمععاىىىعت لسىىى  ال مىىىر  العلىىىدد  لصدا2

 وفيعاة الت سة  عع يمفعس  عا العوضواعت العطرولة 
   ى اسماداب الوسع   السعراة وال ورية الا عة لموضاح وار  العر وععت العفعس ة عا هذه الوسع  1
ىىىى موتاىىى  ر ىىىاس اجاتمعىىىع  العفعقلىىىعت صىىىي  اياضىىىعا فلىىىو مهىىىداف اجاتمعىىىع  افىىىد عدعطرىىىة اياضىىىعا 9

 اللاوة وافميعا العوضوااة والعفطداة افد ار  اآلراا  المرو  ل رمي  وادب ،ل ر  رضيب 
 اىىة اجاتمعىىع  مدىىعس  ددرمىى  ا ىى  ملديىىن ا  فعإ إذ  ىىى عررفىىة مسىى ع  اىىدب الرضىىع لىىدل  رىى  اياضىىعا1

 العلعر ي  مهداف  فة مق  وقت عع   عا ضعع  رضع 
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عررفىىىىة العسىىىى دة ىىىى مىىىىوفير العر وعىىىىعت الضىىىىرورية جاماىىىىعذ الدىىىىرارات فىىىىة اجاتمعىىىىع  وذلىىىى  عىىىى  اىىىىا  ال15
لعععيب صيع  ،لساضعا  علعوضواعت المة يمضعفيع تدو  اياعع   وا 

عىى  هاعفىىة  رىى   الفدىىع  واللىىدعلىىعر ي  فىىة الىىى إاطىىعا فروىىة العلىىعر ة لساضىىعا اآلاىىري   يىىر 11
 اياضعا الذي  ير صو  فة الملده  عسمعرار 

 لم  عع مب إقراره ا     صفد ع  صفود اجاتمعع  م  يمب ااممعب اجاتمعع  صم ااص ع يد لإلفتع ات العملددة و  18
 فا قاعة لاتمعع  إ  لب مف ذ قرارام  ومادل ممعلا    ،ى وضا اطة  عفاة لمف يذ قرارات اجاتمعع 14
ع صىىىي  ال مىىىر  واياىىىرل ع وم  وفا ىىىلىىى يا   ومىىىذ يرهب ،اجاتمعىىىع ىىىى إرسىىىع  عىىىذ رات ل ع   ىىىي  صمف يىىىذ قىىىرارات .1

 عاد  س رميره ص لراف ر اس العت س وعس
 فة اجاتمعع    ى سراة إاداد وموثين علعضر ت سعت اجاتمعع   رد افردعده لم  عع مب العوافدة ا ا11
 ى مدياب فمع   اجاتمععاعت  ل   اعب  غر  ملسي  إدارميع فة العسمدص   12

 خالصة نتائج الدراسة:
صدرتىىة عموسىىطة   عفىىت رىىة اىىد  ىىى م  علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة تعع1

 ( % 60.44(، وو   فسصة  3.02و عموس  لسعصة  
ى م  عتع  العل ات العمر دة " عمع رىة فمىع   اجاتمعىع " لوى  ا ى  العرم ىة ايولى   عموسى  لسىعصة 8

(، فىىة لىىي  تىىعا عتىىع  العلىى ات العمر دىىة "صمسىىيير اجاتمعىىع " %63.42(، وو   فسىىصة  3.17 
(،  عىىىع ممىىى  عتىىىع  العلىىىى ات %61(، وو   فسىىىصة  3.05ة  عموسىىى  لسىىىعصة فىىىة العرم ىىىة الثعفاىىى

(، وو   فسىىىىىىصة 2.85العمر دىىىىىىة " ىىىىىىعلماطا  لاتمعىىىىىىع " فىىىىىىة العرم ىىىىىىة الثعلثىىىىىىة  عموسىىىىىى  لسىىىىىىعصة 
 56.9%)  

فة العتات الثاثة  ،اعلاةى م  مهب عل ات إدار  اجاتمععاعت المة لو ت ا   عموسطعت لسعصاة 4
 : عآلمةهة  ،ومسيير اجاتمععاعت وعمع رة فمع   اجاتمععاعت الماطا  لاتمععاعت

 الدوور فة موفير العر وععت الضرورية جاماعذ الدرارات فة اجاتمعع   -
 ادب عا عة وقت اجاتمعع  لساضعا فا   -
  ثر  العدعطرعت والعفعقلعت التعفصاة صي  اياضعا  -
 اجاتمعع  ا مثفعفة ضرا فعا اة الوسع   السعراة وال ورية  -
 المساير فة إاداد علعضر ت سعت اجاتمعع   رد افردعده  -
 ادب إرسع  عذ رات ل ع   ي  صمف يذ قرارات اجاتمعع   -

( صىىي  عموسىىطة درتىىعت علىى ات إدار  α51.5ىىى وتىىود فىىروب ذات دجالىىة عرفواىىة افىىد عسىىمول دجالىىة  .
فىة تععرىة اىد   ايفىة ال لىه( مرى ل اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة العتعجات الثاثىة 

 إفسعفاة( لوعلح الم اعت اإلفسعفاة"  –الم اة  ا عاة  لعمغير
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( صىىىىىي  عموسىىىىىطة درتىىىىىعت إدار  α51.5ىىىىىى جا موتىىىىىد فىىىىىروب ذات دجالىىىىىة عرفواىىىىىة افىىىىىد عسىىىىىمول دجالىىىىىة  1
اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة العتعجات الثاثىة فىة تععرىة اىد   ايفىة ال لىه( مرى ل 

 عسعاد(   مسمعذ –علعر   مسمعذ –د مور عمغير الرم ة ايمعداعاة  مسمعذل
( صىي  عموسىطة درتىعت على ات إدار  α51.5ى جا موتد فروب ذات دجالة عرفواة افىد عسىمول دجالىة  2

اجاتمععاعت فة العتعجات الثاثة لدل الداعدات ايمعداعاىة فىة تععرىة اىد   ايفىة ال لىه( مرى ل 
 ر اس قسب(  –فع   اعيد –اعيد لعمغير الوفا ة  

 التوصيات:
عىى  اىىا  إطىىا  ال علىىه ا ىى  ايد  المربىىوي اللىىديه وعىىع مدلىى   ىى  الداىىعدات ايمعداعاىىة لىىو  

فىى   ال علىىه  ،الدراسىىة عىى  فمىىع   إلاىى وعىىع مووىى ت  ،مسىىعلي  المغ ىى  ا ىى  علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت
عرعلتىىة علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت لىىدل  مسىىيب فىىةم  اطىىرد عتعواىىة عىى  المووىىاعت المىىة عىى  لىىسفيع 

 ، وهة:الداعدات ايمعداعاة فة الم اعت التععراة

ىىىى ا ىىى  إدار  التععرىىىة ضىىىرور  مىىىوفير فىىىرص المىىىدري  والمسهيىىى  ل داىىىعدات ايمعداعاىىىة لىىىو  طريدىىىة إدار  1
 دهع مثفعا مسيير اجاتمععاعت وعع  رد افردعفة و ا اة اإلاداد والماطا  ليع قص  و  ،اجاتمععاعت

ى ا   الداعدات ايمعداعاىة مطىوير عيىعراميب اإلداريىة وعررفىة ايسىعلي  اجاداريىة العرعوىر  المىة مع ىفيب 8
دارميع   عا اة اعلاة   ع  الساطر  والمغ   ا   عل ات إدار  اجاتمععاعت وا 

  اىىا  ىىى ا ىى  إدار  التععرىىة عسىىعاد  الداىىعدات ايمعداعاىىة فىىة عرعلتىىة علىى ات إدار  اجاتمععاىىعت عىى4
الىىدورات المدريصاىىة وور  الرعىى  المىىة مىى ودهب  ىىعلاصرات والعيىىعرات اجاداريىىة الا عىىة ومع ىىفيب عىى  

 ت يع اجاتمععاعت مملدين ايهداف المة اددت ع  
ىىىىى م ويىىىىد الداىىىىعدات ايمعداعاىىىىة فىىىىة التععرىىىىعت صفمىىىىع   هىىىىذه الدراسىىىىة عىىىى  متىىىى  عررفىىىىة علىىىى ات إدار  .

  ا ىى  هىىذه العلىى ات لعىىع ليىىع عىى  مثىىر ودور إيتىىعصة فىىة إدار  اجاتمععاىىعت لىىدييب ومسىىعلي  المغ ىى
   عا اة هذه اجاتمععاعت 

 ىىىى ا ىىى  إدار  التععرىىىة وضىىىا عرىىىعيير علىىىدد  وعرمعىىىد  لمديىىىاب إدار  اجاتمععاىىىعت فىىىة الم اىىىعت التععراىىىة1
 فعوذا مدياب اجاتمععاعت( وفدع لسس و  الداعدراطة م 

ت إدار  اجاتمععاعت المىة لوى ت ا ى  فسى  اعلاىة وعموسىطة ى ا   الداعدات ايمعداعاة مصفة عل ا2
 وماذهع  ري  اجاام عر 

ىىىى ا ىىى  إدار  التععرىىىة م ويىىىد قعاىىىعت اجاتمععاىىىعت فىىىة الم اىىىعت التععراىىىة   ىىى  العمط  ىىىعت والمتييىىى ات 1
 اللديثة المة مسعادهب ا   ملدين مهداف اجاتمععاعت 

مثفىىعا مسىىيير اجاتمععاىىعت  وفىى  فىىة طىىة عىىريح وعفعسىى  ىىى ا ىى  الداىىعدات ايمعداعاىىة ميي ىىة عفىىع  داعدرا9
 الداعدراطاة ع  اسعاد اياضعا ا   العلعر ة والرطعا واإلصدا  فة متواا 
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ى داب ومر يى   ى  عىع يىادي إلى  مطصيىن ايسىعلي  اللديثىة والعدمرلىعت العفعسى ة فىة عرعلتىة على ات 1
 التععراة إدار  اجاتمععاعت لدل الداعدات ايمعداعاة فة الم اعت 

  ى إتراا دراسة عععث ة ليذه الدراسة فة تععرعت مارل وعدعرفة فمع تيع عا فمع   هذه الدراسة15
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