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 من منظور أعضاء هيأة التدريس واقع إدارة االجتماعات يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة
 األشلمخالد عٌياد                                                             مصطفى أمحد بن نصر             

m.bennassr@edu.misuratau.edu.ly 
 جامعة مصراتة -كلية الًتبية  -قسم اإلدارة كالتخطيط الًتبوم

 لص  :امل
ىىدىؼ البحث إىل التعرؼ على مالمح كاقعية إلدارة االجتماعات بكليات اجلامعات الليبية من خالؿ       

كأظلوذج، استيطلعت فيو كجهة نظر أعضاء ىيأة التدريس   إجراء حبث ميداين بكلية الًتبية/ جامعة مصراتة
استباانت  4منها، مث استبعدت من ادلسًتجعات  40استبانة اسًتجعت  50هبا، كقد قاـ الباحثاف بتوزيع 

فردان اختَتكا عشوائيان من رلتمع البحث ادلتمثل يف أعضاء ىيأة  36لعدـ اكتماؿ بياانهتا فأصبح عدد العينة 
كلية ادلعنية؛ كذلك الستطالع رأيهم حوؿ موضوع البحث مستخدمُت ادلنهج الوصفي لذلك. التدريس ابل

 فصوؿ رئيسية ىي: 3كقد قيسم البحث إىل 
 اإلطار العاـ: ابتداء ابدلقدمة كانتهاء ابلدراسات السابقة.  .1
 اإلطار النظرم: كقسم إىل مبحثُت علا: اإلدارة ككظائفها كاالجتماعات. .2

ابستخداـ الربانمج  حيللتحيث مجعت البياانت من عينة البحث عن طريق االستبانة، ك اإلطار العملي:  .3
 كقد توصل البحث إىل نتائج ىي: (،(SPSSاإلحصائي

. مستوى ممارسة رؤساء األقسام وعميد الكلية لنظام إدارة االجتماعات بكلية الرتبية يف جامعة 1
 كأمنوذج عن مؤسسات التعليم اجلامعي الليبية  مصراتة

 كان يف املستوى: املتوسط.  من منظور أعضاء ىيأة التدريس 
من منظور أعضاء ىيأة التدريس . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات العينة 2

 )ذكر، أنثى(.تعزى إىل متغري اجلنس:  دلدل شلارسة رؤسائهم إلدارة االجتماعات
من منظور أعضاء ىيأة التدريس دلدل شلارسة رؤسائهم إلدارة توجد فروق ذات داللة إحصائية . 3

 ) رئيس قسم، عضو ىيأة التدريس(.تعزى إىل متغري الصفة الوظيفية:  االجتماعات
 إدارة االجتماعات، كلية الًتبية جبامعة مصراتة. :الكلمات املفتاحية

 
Abstract: The research aims to identify the reality of meeting management in 

the faculties of Libyan universities by conducting a field research at the Faculty 
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of Education - University of Misurata as a model, in which the viewpoint of the 

faculty members was surveyed. The researchers distributed 50 questionnaires, 
40 of which were retrieved, and 4 incomplete questionnaires were excluded . 
So the number of the participants became 36 individuals who were randomly 
selected from the research community represented by the faculty members of 

the concerned college in order to obtain their opinion on the subject of the 
research. 

The research was divided into 3 main chapters: 
.1 General framework: starting with the introduction and ending with the 

previous studies. 
.2 Theoretical framework: It is divided into two sections: management and its 

functions, and meetings. 
.3 Practical framework: this is where the data were collected from the research 

sample by means of a questionnaire, and analyzed using the statistical 
program SPSS)).  The research reached a set of results as follows: 
.1 The level of practice of  the meeting management system for the department 
heads and the dean of Faculty of Education at the University of Misurata as a 

model for Libyan higher education institutions from the perspective of 
faculty members was at the average level. 
.2 There are no statistically significant differences between the average scores 

of the sample from the perspective of the teaching staff  to the extent to 
which their heads practice meeting management which can be attributed to 

the gender variable: (male, female). 
.3 There are statistically significant differences from the perspective of the 

teaching staff  to the extent to which their heads practice meeting 
management which can be attributed to the variable of functional capacity: 

(department head, teaching staff ). 
Keywords : Meeting Management, Faculty of Education, Misurata University. 

 
 املقدمة: 

يف العمل الوظيفي ادلؤسسايت دائما ما تتمتع االجتماعات أبعلية كربل كفائدة ابلغة؛ دلا ذلػا مػن دكر        
مهم كمؤثر يف تقدـ ادلؤسسة كصلاحها، كتعترب التطبيق العملي دلبدأ ادلشػاركة فػي صػنع القرار يف ادلؤسسة؛ لذا 

ماعات كاستغالؿ كقتها يف ما يفيد، مػن خالؿ عقد فالبد من االىتماـ كالًتكيز على كيفية إدارة االجت
االجتماعات كإهنائها يف الوقت احملدد ذلا مبدئيا، كما أف الًتكيػز علػى عنصػر التخطيط لالجتماعات 
أببعاده ادلختلفة مهم جدا؛ ألنو العنصر ادلؤثر فػي العناصػر األخػرل )التنفيػذ كادلتابعة(، فضال عن النظر إليها 
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ملية كليس ابنعزالية لبعضها عن بعض، إذ "تشَت االذباىات احلديثة يف علم اإلدارة إلػى االىتمػاـ نظرة تكا
ادلتزايػد مػن قبػل ادلؤسسات العامة كاخلاصة أبعلية كدكر االجتماعات أبنواعها ادلختلفة يف تطوير ادلؤسسػة 

اعات مظهر مهم مػن مظاىر كربقيق ما تطمح إليو من أىداؼ كغاايت، كذلك على اعتبار أف االجتم
الدؽلقراطية البشرية كالعمل اجلماعي كسيادة رأم اجلماعة كربقيق مبػدأ الشػورل، فضالن عن كوهنا إحدل 

)سهيل كسائل االتصاؿ كالتنسيق اذلامة يف ادلؤسسات احلديثة سواء أكانػت عامة أك خاصة أك تعليمية"
عتبارات كادلالحظات الشخصية للباحثُت يف ىذا لذلك كلغَته من الفوائد كاال، ؼ(3: 1989سالمة، 

 تسليط الضوء على ىذا ادلوضوع من جوانبو التنظيمية يف ىذا البحث. ارأتاياجلانب اإلدارم ادلهم فقد 
 البحث: مشكلة

 آثرنظران ألعلية االجتماعات يف كافة ادلؤسسات ابختالؼ أنواعها سواء كانت عامة أك خاصة فقد       
يقوما بعمل حبثو حوؿ كاقع االجتماعات يف ادلؤسسات الليبية يف رلاؿ التعليم العايل،  الباحثاف أف

ا ذلا، كقد سبحورت مشكلة البحث يف احلاجة إىل ربديد  كابلتحديد يف كلية الًتبية جبامعة مصراتة أظلوذجن
صالح بعض جوانبو. كاقع إدارة االجتماعات كادلهارات ادلستخدمة لذلك؛ رغبةن يف تعزيز ذلك الواقع أك إ

 ككاف ذلك من خالؿ التساؤالت التالية:
 : ما مفهـو إدارة االجتماعات، كما أنواعها؟.التساؤل األول
: ما كاقع إدارة االجتماعات داخل ادلؤسسات التعليمية اجلامعية يف ليبيا )كلية الًتبية جبامعة التساؤل الثاين

 التاليُت:كيتفرع منو التساؤلُت  مصراتة أظلوذجا(؟.
: ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية دلدل شلارسة الرؤساء إلدارة االجتماعات تعزل إىل التساؤل الثالث

 متغَت اجلنس: ) ذكر، أنثى(؟.
: ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية دلدل شلارسة الرؤساء إلدارة االجتماعات تعزل إىل التساؤل الرابع

 م، عضو ىيأة التدريس(؟.متغَت الصفة الوظيفية: )رئيس قس
 أهداف البحث:

 يسعى الباحثاف من خالؿ ىذا البحث لتحقيق اآليت:  
 اإلحاطة بفوائد االجتماعات كأنواعها. .1
ربديد مستول مهارات إدارة االجتماعات كمدل التزاـ رؤساء األقساـ أبىم النقاط الواجب مراعاهتا  .2

 عند عقد االجتماعات.
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ؽ ذات داللة إحصائية من منظور أعضاء ىيأة التدريس دلدل شلارسة معرفة ما إذا كانت ىناؾ فرك  .3
 رؤسائهم دلهارات إدارة االجتماعات تعزل إىل متغَت اجلنس: )ذكر، أنثى(.

معرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية من منظور أعضاء ىيأة التدريس دلدل شلارسة  .4
 متغَت الصفة الوظيفية: )رئيس قسم، عضو ىيأة التدريس(.رؤسائهم دلهارات إدارة االجتماعات تعزل إىل 

 .ادلنعقدةاالجتماعات  تطويرالتوصيات اليت قد تساعد على  اقًتاح بعض .5
 أمهية البحث: 

 تتمثل أعلية البحث يف األبعاد التالية:       
 .  ابلنسبة للباحِثني:1

 كخوض التجربة عمليان.أػ معرفة الطريقة العلمية إلجراء الدراسات كالبحوث العلمية 
 ب ػ التعرؼ على مفهـو االجتماعات كأنواعها.

 .  ابلنسبة للمؤسسة:2
ـ رؤساء األقساـ هبا.  أ. التعرؼ على كاقع إدارة االجتماعات كمدل التزا

 ما يتعلق إبدارة االجتماعات.يف  السيماب. االستفادة من توصيات ىذا البحث 
 . ابلنسبة للعلم:3

 ت دبثل ىذه البحوث اإلنسانية.أ. إثراء ادلكتبا
ب. لفت انتباه الباحثُت كادلهتمُت دبثل ىذه البحوث للقياـ ببحوث جديدة تفتح آفاقا دلثل ىذا النوع من 

عاشة.
ي
 البحوث الذم يعاجل ادلشاكل ادل

 
 يفًتض الباحثاف ابتداء أنو:  فرضيات البحث:

التدريس تعزل إىل متغَت اجلنػػػػػس: ) ذكر، ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية من منظور أعضاء ىيأة  .1
 أنثى(.

 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية من منظور أعضاء ىيأة التدريس تعزل إىل متغَت الصفة الوظيفية: .2
 ) رئيس قسم، عضو ىيأة تدريس(.
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 حدود البحث:
 . احلدود املكانية:1

 مصراتة.سبثلت احلدكد ادلكانية للبحث يف كلية الًتبية جبامعة       
 . احلدود الزمنية:2

 ـ.2020-2019أجرم ىذا البحث خالؿ العاـ اجلامعي      
 احلدود املوضوعية: .3

 اقتصرت على كاقع إدارة االجتماعات كالقدرة على إداراهتا بشكل مناسب بصفة عامة ابلكلية ادلعنية.
 احلدود البشرية: .4

واء كانوا هبذه الصفة، أك بكوهنم رؤساء سبثلت العينة ادلقصودة ابلبحث يف أعضاء ىيئة التدريس س
 أقساـ علمية. 

 :يالبحث ى اتأبرز مصطلح مصطلحات البحث:
 . إدارة االجتماعات:1

عرفها الباحثاف إجرائيان أبهنا: تنظيم عملية التقاء شخصُت أك أكثر لطرح مشكلة أك دلناقشة قضية         
 أك مقًتح معُت الزباذ قرار ابخلصوص.

 . كلية الرتبية جبامعة مصراتة:2
إجرائيا ىي: إحدل كليات جامعة مصراتة اليت زبتص بتخريج معلمُت متخصصُت يف رلاؿ التعليم      

كادلؤسسات الًتبوية كالتأىيلية كاالجتماعية بشكل خاص، فضال عن خدمة اجملتمع كإثراء البحوث العلمية 
 بواقع فصلُت سنواي. ىذه الكلية على نظاـ الفصل الدراسي كيعتمد برانمج الدراسة يف يف ىذه اجملاالت،

 الدراسات السابقة:
 اطٌلع الباحثاف عند إجراء ىذا البحث على بعض الدراسات ابخلصوص 

 أبرزىا كأكثرىا رصانة الدراسات العربية التالية:
 ):2002دراسة )رامي  نور الدين  .1

االجتماععات لععدى معديري املعدارس الثانويععة يف زافظعة  عزة مععن واقعع إدارة كانػت الدراسػة بعنػػواف: "     
"، كقد أجريت ىذه الدراسة يف زلافظيت غزة كخاف يونس، كىدفت إىل التعػرؼ علػى وجهعة نظر معلميهم

 كاقع إدارة االجتماعات لدل مديرم زلافظات غػزة مػن كجهة نظر معلميهم، كتوصلت إىل النتائج التالية:
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ادلدرسة الثانوية يف زلافظات غػزة مػن كجهػة نظػر معلمػيهم فػػي إدارة االجتماعػات  أف مدل قدرة مدير  . أ
 % بدرجة كبَتة. 2.72كانت 

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف دائرة االجتماعات يف بعد التنظيم كالتخطػيط اإلدارم للمدير قبل  . ب
 بدء االجتماع لصاحل ادلديرين.

 اجلنس. ج. ال توجد فركؽ جوىرية تعزل إىل متغَت
 د. توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إىل متغَت خربة ادلدير.

 :)2004دراسة )عبدالرمحن شعيب  .2
تقييم أعضاء اهليأة التدريسية املساعدة يف جامعة عدن لالجتماعات التعي تعقد يف  كىي بعنواف: "

اء االجتماع، كمهػارة إدارة ، كىدفت الدراسة إىل تقييم أداء رؤساء األقساـ قبل االجتماع، كأثن"كلياهتم
االجتماع، كما بعد االجتماع، كالتقييم العاـ لالجتماع، كاسػتخدـ الباحػث ادلػنهج الوصػفي التحليلي الذم 
اعتمد على مجع ادلعلومات عن رئيس القسم من خالؿ استبانة قػاـ بتعبئتهػا عضو ىيأة التدريس، كعموما 

أكصى عليو ة لرؤساء األقساـ كرلالس الكليات إغلايب كهدؼ عاـ، ك فقد كاف تقييم أعضاء اذليأة التدريسي
 آليت:ابالباحث 

 اخلبػرة(.ك اللقب األكػادؽلي، ك: )القادةأ. اعتماد األسس العلمية عند اختيار 
  ب. رفع زلاضر االجتماعات إىل اإلدارة العليا.

  ج. السماح ألعضاء رللس القسم كالكلية االطالع على زلضر االجتماع.
  ضركرة مراعاة كقت كظركؼ األعضاء عند ربديد االجتماعات. . د

 ق. التقيد الصاـر بتوزيع جدكؿ أعماؿ اجمللس كالواثئق قبل االجتماع.
 .ك. إبالغ أعضاء اجمللس دبا مت تنفيذه من قرارات كتوصيات

 (:2006.. دراسة )أمحد برهوم 3
ألكادميية ابجلامعات الفلسطينية من واقع إدارة اجتماعات األقسام اكانت الدراسة بعنواف: "

"، كاضلصرت مشكلة الدراسة يف التعرؼ على مستول إدارة منظور أعضاء هيآت التدريس وسبل تفعيلها
 اجتماعات األقساـ األكادؽلية ابجلامعات الفلسطينية، ككانت أىم النتائج اليت توصلت إليها:

إدارة االجتماعات كاف جيدان، حبيث يتضح ذلك أف شلارسة رؤساء األقساـ يف جامعات غزة لدكرىم يف  . أ
 .(13.73من خالؿ النظر إىل متوسط مجيع متوسػطات اجملػاالت األربعػة كىو )
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كما بُت البحث أنو ال بد من التخطيط ادلسبق، كضركرة عقد اجتماعات دكرية على أف توزع الدعوات  . ب
عات جدكؿ األعماؿ كفق أعليتها، وضو تناقش معلى ادلشاركُت قبل االجتماع بوقت كاؼ، كعلى أف 
 :ككاف من بُت أىم توصيات البحث التايل ،كمتابعػة تنفيػذ القػرارات كالتوصيات من قبل رؤساء األقسا

ضركرة اختيار رئيس القسم كفق منهجية علمية، حبيث تتوفر فيو شركط القيادة كاخلربة، حىت يكوف  . أ
 مؤثراي بُت زمالئو.

كالتفاىم بُت أعضاء اذليأة التدريسػية، كربسػُت العالقات االجتماعية مع العمل على إبراز التعاكف  . ب
 بعضهم البعض.

ج. ضركرة ربديد أىداؼ كموضوع االجتماع، ككضع جدكؿ أعمػاؿ دبشػاركة أعضاء اذليأة التدريسية، 
 .كإبالغ ادلشاركُت دبوعد االجتماع قبل انعقاده دبػدة كافية

 التعقيب على الدراسات السابقة:
ما ؽليز ىذا البحث عن الدراسات السابقة ادلعركضة أف ىذا البحث حديث العهد حيث أجرم خالؿ      

ـ  2006-2004-2002ـ، يف حُت أف الدراسات السابقة أجريت يف 2020-2019العاـ اجلامعي 
دراسة )نور تواليان، فهو أقرب للواقع احلايل منها بعد تغَت الظركؼ كاألحواؿ ردبا، كقد اتفق البحث مع 

 الدين( يف أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إىل متغَت اجلنس.
( يف ما يتعلق بتوزيع بنود جدكؿ األعماؿ على        يف حُت اتفق مع دراسة )شعيب( كدراسة )برىـو

 أعضاء االجتماع بوقت كاؼ.
( من أنو أجر  يتكما أف ىذا البحث اتفق مع دراس       م حوؿ كاقع االجتماعات )شعيب( ك)برىـو

 تالدراساىذه ، كقد استفاد الباحثاف من تابجلامعات، يف حُت أف دراسة )نور الدين( أجريت يف اثنواي
نهج ادلناسب إلشكالية البحث، ككذلك يف بناء االستبانة كأداة للقياس مع ربديد الوسائل ادليف اختيار 

 التماىي معها يف ربديد التساؤالت ادلناسبة.اإلحصائية الالزمة الستخراج النتائج، فضال عن 
 :اإلطعععار النظععععري للبحث
 املبحث األول. اإلدارة:

ال زبلو ادلؤسسات خاصة كانت أـ عامة من اإلدارة كاإلجراءات اإلدارية كال ؽلكن زبيلها بدكهنا، األمر     
ألهنا األداة العملية لتحقيق األىداؼ  الذم غلعل اإلدارة من اجملاالت ادلهمة كالضركرية لنجاح أية مؤسسة؛

 لألىداؼ بال إدارة فاعلة توصل إليها. اليت قامت من أجل ربقيقها، فال ربققى 
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 أوالً. مفهوم اإلدارة: 
" كتعٍت )اخلدمة( على أساس أف serveأصل كلمة إدارة يعود إىل العصر اليوانين أك اإلغريقي "

ـ فهي: "تنظيم شؤكف الناس، كالعناية من يعمل يف اإلدارة يقـو على خدمة اآلخر  ين، كابدلعٌت العلمي للمفهو
 .(9:2009)إبراىيم الدعيلج،  أبمورىم لتحقيق أىداؼ معينة"

أما اصطالحا فال يوجد اتفاؽ صريح بُت الباحثُت كالكيتاب حوؿ تعريف موحد كشامل كدقيق داؿو على    
 معٌت اإلدارة، كقد يرجع السبب يف ذلك إىل حداثة علم اإلدارة بشكل مقنن، كيتفاكت تعريفها تبعان دلا يلي:

 ة.(: ذبميع ادلوارد كاإلمكاانت النادر managementتعريف اإلدارة دبعٌت ) .1
( يشَت إىل أنشطة تطبيق األىداؼ كالقواعد بواسطة ادلسئولُت serviceمفهـو اإلدارة دبعٌت اخلدمة ) .2

 كإعداد كتبويب للمعلومات خلدمة اآلخرين.
ـ ) .3 كظائف تتمثل يف األفراد كاآلالت كادلواد اخلاـ إلنتاج منتج  :( فهوsystemأما مفهـو اإلدارة كنظا

 يطة.خلدمة األفراد يف البيئة احمل
كعرفها العامل الفرنسي ىنرم فايوؿ أبهنا: "التنبؤ كالتخطيط كالتنظيم كإصدار األكامر كالتنسيق   

 (.19: 1999)دمحم اجليوسي، كمجيلة جاد هللا، كالرقابة" 
ـ ادلوارد ادلادية كادلالية كالبشرية كادلعلوماتية ادلتاحة من أجل ربقيق أىداؼ ادلنظمة"       كىي "تنظيم استخدا

 (.46: 2013)حسنُت العجمي، 
 كمن ذلك اختصارا فقد عرفها الباحثاف على أهنا:     
بتحديد تلك "أسلوبه سلوكيٌّ لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة من خالؿ عدة كظائف تفصيلية تبدأ      

األىداؼ لوضع اخلطة كتنتهي ابلرقابة كالتقومي، كذلك من خالؿ ادلوارد ادلتاحة أبقل كقت كجهد كتكلفة، 
 كأبكرب جودة شلكنة".
 تتضح أعلية اإلدارة اختصارا يف اآليت:  اثنًيا. أمهية اإلدارة:

 مواجهة التغَتات كالظركؼ البيئية ادلختلفة كالتكيف معها.  .1
 التأثَت الفعاؿ يف عناصر العمل ابدلؤسسة من غَت معزؿ عن الظركؼ احمليطة.  .2
 قيادة كتوجيو ادلؤسسة لتحقيق أىدافها. .3
 ربقيق العدالة كاحلوافز لألفراد دبا ػلقق أىدافهم اخلاصة مع أىداؼ ادلؤسسة. .4
 .كسيلةي من كسائل تطوير الشخصية الوظيفية لألفراد كجعلها أكثر فاعلية .5
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 اإلدارة علم وفن:اثلثًا. 
 علم: ع اإلدارة ك  . 1 و:ؽلكن القوؿ أبف "اإلدارة علم كفن يف آف كاحد، كيف ما يلي توضيح

هي رلموعة من ادلبادئ كاألسس كالقوانُت كالنظرايت اخلاصة بقيادة كتوجيو جهود كأنشطة ف
 العاملُت ضلو ربقيق أىداؼ ادلنظمة.

 اإلدارة ك ع فن:. 2
رات كالقدرات كادلواىب كاخلربات اليت يكتسبها ادلدير كيوظفها من كاقع رلموعة من ادلها"هي ف

ابقي كعليو فإف اإلدارة مثلها مثل ، (53:2013ادلمارسة الفعلية كاخلربة العملية". )حسنُت العجمي، 
اء فًتة ، كما أهنا تيكتسب مع الوقت، كتتطور مع اخلربات اليت ؽلر هبا اإلدارم أثنأسسهاالعلـو ذلا نظرايهتا ك 

 عملو.
 املبحث الثاين. االجتماعات: 

 :أوالً. مفهوم االجتماعات
عيرفت على أهنا: "إحدل الوسائل ادلهمة لالتصاؿ الذم يتيح الفرصة لألعضاء ادلشاركُت فيو للتفاعل      

مهمُت" همان يف كل االجتماعات كبذلك ذبعل األشخاص كاحلوار كتبادؿ األفكار، كيعترب الوقت ادلنقضي مي 
كما عيرفت أبهنا: "التقاء رمسي أك غَت رمسي جملموعة زلدكدة من ،(17: 2007) كاظم عبد الكرمي، 

األفراد لدراسة أك حل أك ربليل إحدل القضااي أك ادلشكالت اليت هتم العمل، كالوصوؿ إىل قرار مرضو 
 .(20: 1999بشأهنا" )ىدل رشواف، 

عملية التقاء شخصُت أك أكثر لطرح مشكلة أك دلناقشة تنظيم  :وعليه فإنه ميكن القول أبهنا 
 قضية أك مقًتح معُت الزباذ قرار ابخلصوص.

 اثنياً. أمهية عقد االجتماعات:
 (:21: 1999تتضح أعلية عقد االجتماعات يف اآليت )ىدل رشواف، 

 عندما توجد حاجة إىل توحيد اجلهود أك الرغبة يف تغيَت كضع ما يف ادلؤسسة. .1
 االجتماع لدراسة أحد ادلشكالت أك القضااي اليت هتم العمل.ييعقد  .2
 من أحد مربرات عقد االجتماع ىو تنشيط األفكار للوصوؿ إىل آراء متميزة. .3
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تظهر احلاجة إىل االجتماع عندما يكوف من الصعب ازباذ قرار فردم، كخباصة يف القضااي ادلهمة عمال  .4
ا: "كأمرىم شورل بقوؿ هللا تعاىل: "كشاكرىم يف األمر فإذا  عزمت فتوكل على هللا"، كقولو تعاىل مادحن

 بينهم".
تساعد عملية االجتماع على خلق مناخ من التفاىم بُت األفراد كتنمية القدرات كادلهارات يف فن  .5

 االتصاؿ، كادلشاركة كازباذ القرارات.
 اثلثاً. أهداف االجتماعات:

 التالية:ؽلكن أف تتبلور أىداؼ االجتماعات يف الفوائد 
 تدريب العاملُت ابدلؤسسة على النظاـ كالتعاكف. .1
 تنظيم العمل كذبويده لتحقيق األىداؼ العليا. .2
 كسيلة من كسائل االتصاؿ الفعاؿ لنجاح العالقات اإلنسانية. .3
 ربقيق أكرب قدر من إحراز النجاح ادلخطط لو مسبقان لصواب ازباذ القرار. .4
 جعل االجتماعات كسيلة لتنظيم العمل كتوزيعو بطريقة سهلة التحقيق.  .5
 التحضَت ادلسبق مع كضع األىداؼ كربديد ادلكاف كالزمن. .6
  (91: 2012انصر،  )فتحي أبو القدرة على االستفادة من خربات ادلشاركُت. .7

سن تلك ادلهارات شيئا فشيئا مع مركر    كال شك أف كل ذلك ػلتاج إىل ديربةو، أم تدريب ػلي
الوقت كتتايل االجتماعات كادلهاـ ادلعركضة فيها، كالوصوؿ للحلوؿ ادلناسبة من خالذلا برغبة يف تفادم 

 سلبياهتا كمضيعات كقتها.   
 رابعاً. فوائد االجتماعات:

 لعل أبرزىا اآليت: 
االجتماع تبادؿ اخلربات أك نقل ادلعلومات أك مناقشة ادلواضيع من كجهات نظر سلتلفة أك ازباذ يتبع   .1

القرار، فعندما يكوف لدينا عيوب يف ادلنتج النهائي أك اطلفاض اإلنتاجية... فإف عقد اجتماع بُت األطراؼ 
ا للوصوؿ إىل ا جدن  األسباب احلقيقية دلعاجلتها. ذات الصلة ابدلوضوع لبحث األسباب كمناقشتها يكوف مفيدن

تيعقد اجتماعات لنقل معلومات، كتقييم أداء، كازباذ قرارات، مثل اجتماعات تقييم األداء السنوية،   .2
 كاالجتماعات العامة للجمعيات كالشركات كادلشاريع.

https://bouhoot.blogspot.com.eg/search/?q 

https://bouhoot.blogspot.com.eg/search/?q
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 كاالجتماعات إذا كانت سلططة كفعالة فإهنا تتصف ابآليت:       
 .كادلاؿ تعمل على توفَت الوقت .1
 توفَت نظرة مشولية للمشكلة. .2
 توفر البدائل ادلطلوبة حلل ادلشكلة. .3
 زباذ القرارات السليمة.احلصوؿ على ادلعلومات ادلطلوبة التساعد ادلدير على  .4
 يف االجتماع. تتخذصر القبوؿ كالسالمة كاجلماعية للقرارات اليت اتوفر عن .5
 تعترب فرصة لتصحيح األخطاء كالتعامل معها دبوضوعية. .6
 (25: 2009تضم األعضاء ادلناسبُت. )مدحت أبو النصر،  .7

 خامًسا. مشاكل وعيوب االجتماعات:
 : إىلفذلك راجع  من عدـ فاعلية االجتماع عندما يشكو اجملتمعوف  

 البتعاد عن ادلوضوع.ا .1
 اإلعداد السيئ. .2
 .أك إسهاهبم نقص ادلشاركُت .3
 طوؿ فًتة االجتماع. .4
 (94: 2012)فتحي أبو انصر، بال فائدة(. احلديثعدـ االستماع )الضجيج ك  .5

 سادًسا. مقومات االجتماع الناجح:
 لالجتماع الناجح مقومات أساسية تضمن صلاحو، لعل أعلها: 

 بدقة ككضوح كإغلاز.أف يتم صياغة األىداؼ  .1
 أف يتم ربديد األىداؼ كاحملاكر الرئيسية لالجتماع قبل انعقاده بوقت كاؼ. .2
 أف تكوف األىداؼ كاضحة يف ذىن كل من الرؤساء كاألعضاء. .3
 أف يتوفر مقرر أك سكرتَت لالجتماع لو مهارة عالية يف تنظيم االجتماعات.  .4
 .أف تكوف ىناؾ مشاركة حقيقية دلناقشة ادلوضوعات .5
 اختيار الوقت ادلناسب كادلكاف ادلناسب النعقاد االجتماع.  .6
 على كل عضو أف ػلًـت رأم اآلخرين حىت يف حالة كجود رأم سلالف. .7
تار الشخص ادلناسب لرائسة االجتماع. )ىدل رشواف،  .8  (24: 1999أف ؼلي
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 اثمًنا. بعض مناذج تنظيم قاعات االجتماعات:
 تنظيم قاعة االجتماعات:ل ادلبينةتوضيح ابألشكاؿ لبعض النماذج  التايل يف       

 
 

 
 
 
 

 
 ( يوضح النموذج )أ( لتنظيم قاعة االجتماعات1لشكل)    

 

 
 
 
 

  
 

  
 ( يوضح النموذج )ب( لتنظيم قاعة االجتماعات2الشكل )

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ( يوضح النموذج )ج( لتنظيم قاعة االجتماعات3لشكل )ا         
 (98-95: 2012مصدر األشكال: )فتحي أبو انصر،       
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كال يوجد شكل مفضل من أٌم نوع منها دائما، كلكن ذلك يعتمد أحياان على عدد اجملتمعُت، 
كعدد ادلقاعد ادلتوفرة، كموضوع االجتماع، كتوقيتو، كطريقة تناكؿ بنوده، كزمنو ادلخصص، كإمكانيات القاعة 

 كذبهيزاهتا كضلو ذلك.
 اتسًعا. بعض بدائل االجتماع املباشر:

 لالجتماعات عدة بدائل غَت مباشرة، كقد تكوف أكثر عملية كأقل كلفة 
 يف ما يلي:منها كاختصارا للوقت كأدعى للفائدة، نورد بعضها 

 االجتماعات اهلاتفية:  .1
قضاء كثَت  قد ػلقق االجتماع اذلاتفي أغراضان كثَتة ألنواع اإلدارات ادلختلفة، حيث يساعد يف

 من األمور ككل من األعضاء يف مكتبو.
 االجتماع بواسطة برامج الكمبيوتر: .2

أصبحت خدمات الكمبيوتر دعامة أساسية من دعامات ادلؤسسة العصرية، ففيو ؽلكن زبزين كمعاجلة  
ماتو كاسًتجاع كميات ىائلة من ادلعلومات بسرعة فائقة كابلتايل أصبح يف امكاف أم تنظيم أف ؼلزف معلو 

 سهولة.ب كغلددىا كيتيحها
 االجتماع عرب الربيد االلكرتوين: .3

ؽلكن يف ظرؼ طارئ أف يكوف االجتماع عرب الربيد االلكًتكين إذا احتاج لتبادؿ كاثئق مكتوبة أك إذا      
كانت الواثئق مطولة حبيث ال ؽلكن قراءهتا عن طريق اذلاتف إذا توافرت مثل ىذه اخلدمات لكل األعضاء 

 .(37 -33: 2007)كاظم عبد الكرمي،  وا مجيعان قادرين على استعماذلاككان
 اإلطعععار العمععلعي للبحث )اإلجراءات(: 

يبُت ىذا اجلزء ما قاـ بو الباحثاف من إجراءات عملية من أجل الوصوؿ إىل نتائج البحث 
ادلبنية على نتائجو كما يف اإلحصائية ابتداءن من بناء أداة البحث، كانتهاءن بتوصيات البحث كمقًتحاتو 

 العرض التايل...
 أواًل. منهجية البحث:

ادلنهج الوصفي لتحقيق أىداؼ البحث، كىو منهج يهتم بدراسة الواقع  استخدـيف ىذا البحث         
كالظواىر، كيصفها كصفان دقيقان، كيعرب عنها تعبَتان كيفيان بوصف خصائصها، كتعبَتان كميان ابلتعبَت عنها 
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رقميان، كلتحقيق ذلك أعدت استبانة كزعت على أعضاء ىيأة التدريس كأجريت عمليات ربليلها إحصائيان 
 الحقا.

 . جمتمع البحث:1
 ( 164تكٌوف رلتمع البحث من أعضاء ىيأة التدريس ابلكلية البالغ عددىم )     

 الفًتة.يف تلك ابلكلية يأة اذلعضو ىيأة تدريس حسب إفادة مكتب شئوف أعضاء 
 . عينة البحث:2

يف إطار سعي الباحثُت لتحديد عينة البحث اختَتت عينة عشوائية بسيطة من أعضاء ىيأة التدريس       
لعدـ  منها 4استبانة فقط، مث استبعدت  40لم منها استبانة على أفراد العينة استي  50ابلكلية، ككزعت 

%( من رلتمع البحث، كىو كاؼو 22ة العينة )استبانة، فكانت نسب 36صالحيتها للتحليل، فأصبحت 
 .علمينا

 . إعداد أداة البحث )االستبانة( ابلصورة املبدئية:3
ربدد زلورين لقياس مستول إدارة االجتماعات، األكؿ يتعلق ابلتخطيط لالجتماعات، ككاف 

بناء االستبانة على  احملور الثاين حوؿ تنظيمها، ابستخداـ مقياس ليكرت الثالثي، كقد اعتمد الباحثاف يف
اجلانب النظرم ككذلك بعض الدراسات السابقة اليت تدرس مواضيع مشاهبة ذلذا البحث، ابإلضافة إىل 

 خربة أحدعلا يف اإلعداد الجتماعات الكلية ادلعنية بصفتو مقرران سابقا جمللسها العلمي.
 الثالثي: كقد أعطيت القيم التالية لفقرات إجابة العينة دبقياس ليكرت

 املستصدم يف أداة البحث الثالثي( يوضح مقياس ليكرت 1اجلدول )
 متوفر بدرجة كبرية متوفر بدرجة متوسطة متوفر بدرجة صغرية املقياس
 3 2 1 الرتبة

 3 -2.34 2.33-1.67 1.66-1 ادلتوسط ادلرجح
 . اختبار صدق االستبانة:4

 أ. اختبار الصدق الظاهري لالستبانة:
ككاف ذلك من خالؿ ربكيم االستبانة من قبل بعض أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة كالتخطيط      

 الًتبوم ابلكلية ادلعنية.
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 ب. اختبار صدق االتساق الداخلي لالستبانة:
من ادلتعارؼ عليو يف رلاؿ البحث العلمي أف أداة مجع اآلراء أك االستبانة إذا سبكنت من قياس الغرض  

رتباط اجلو فإهنا بذلك تكوف صادقة، كيف ىذا البحث قاـ الباحثاف ابحتساب معامل ألكضعت  الذم
بَتسوف دلعرفة مدل صدؽ االستبانة الداخلي، كفيما يلي اجلدكؿ الذم يوضح معامل االرتباط كمستول 

 الداللة:
( يبني معامالت االرتباط بني فقرات زاور االستبانة 2اجلدول )  

 

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 ت فقرات االستبانة

 1 ػلدد أىداؼ االجتماع بشكل كاضح **623. 000.

 2 ؼلتار الوقت ادلناسب لعقد االجتماعات **566. 000.

 3 ػلدد كقت بداية االجتماع **556. 000.

 4 ػلدد كقت هناية االجتماع **646. 000.

 5 بدء اليبلغ ادلستهدفُت ابالجتماع بوقت كاؼ قبل  **582. 000.

 6 يستشَت األعضاء عند كضع جدكؿ األعماؿ *382. 021.

 7 يضع خطة عمل لتنفيذ نتائج االجتماعات **807. 000.

 8 يتقيد ابالجتماعات الدكرية الشهرية ابنتظاـ **650. 000.

 9 ػلدد لكل بند كقت يتناسب مع أعليتو **732. 000.

 10 ؼلطط لتوظيف التقنيات احلديثة يف إدارة االجتماع **800. 000.

 11 يتأكد من جاىزية مكاف االجتماع قبل ادلوعد **564. 000.

 12 يوزع بنود جدكؿ األعماؿ على أعضاء اجمللس مسبقان  **802. 000.

 13 يدير كقت االجتماع كيتقيد بو **627. 000.

 14 أثناء االجتماعيضبط جلسة احلوار  **612. 000.

 15 يلخص ما مت االتفاؽ عليو قبل االنتهاء من االجتماع 231. 176.

 16 يعرض البنود بصورة متسلسلة كفق ترتيبها **737. 000.

 17 ػلدد انئبان ؼللفو يف إدارة االجتماع يف حاؿ تغيبو *376. 024.

 18 يقـو بتسجيل أمساء احلاضرين كالغائبُت *402. 015.

 19 يعطي احلرية الكاملة لكل عضو للتعبَت عن رأيو 266. 116.

 20 ػلرص على تقدمي ضيافة ألعضاء االجتماع **760. 000.
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ما عدا كأف كل الفقرات دالة إحصائيان ( نستنتج أف معامل االرتباط بُت الفقرات جيد، 2من اجلدكؿ )      
 (، كعليو فإهنا استبعدت.15،19الفقرات )

 ثبات االستبانة:. اختبار 5
يعٍت استقرار ادلقياس كعدـ تناقضو مع نفسو، أم أف ادلقياس يعطي نفس النتائج ابحتماؿ مساكو لقيمة     

كابعتبار أف ىناؾ عدة طرؽ ؽلكن هبا قياس ثبات أداة البحث، ، ادلعامل إذا أعيد تطبيقو على نفس العينة
(، كيوضح اجلدكؿ التايل spssت عن طريق برانمج )فقد استخدـ ىنا )معامل ألفا كركنباخ( لقياس الثبا

 (.15،19معامل ألفا كركنباخ كداللتو اإلحصائية جملموع فقرات االستبانة بعد حذؼ الفقرات )
Reliability ( يوضح الثبات ابستخداـ معامل ألفا كركنباخ3اجلدكؿ )  

Cronbach's Alpha ألفا N of Itemعدد الفقرات 
.884 18 

(، 0.600فإهنا أكرب من ) ( كابلتايل0.884( يتضح لنا أف قيمة معامل الثبات ىي )3من اجلدكؿ )     
كمن ادلعركؼ أف ادلعامل كلما اقًتب من الواحد الصحيح كاف قواين، كبذلك ؽلكن االعتماد على نتائج 

 ربليل االستبانة.
 الدؽلوغرافية(:ربليل النتائج اثنًيا. عرض وحتليل البياانت )

 إحصائيان عن طريق احتساب التكرارات كالنسب: هايف ما يلي ربليل  
 توزيع أعداد ونسب أفراد العينة حسب اجلنس (4)اجلدول 

 النسبة % التكرار اجلنس
 58 21 ذكور
 42 15 إانث
  100 36 اجملموع

( 21( توزيع نسبة الذكور كاإلانث من أفراد العينة، حيث بلغ عدد الذكور )4نالحظ من اجلدكؿ )     
%(،  كىي نسبة متقاربة كليست متحيزة 42( كسبثل نسبتهم )15%( كعدد اإلانث )58كسبثل نسبتهم ) 

 جلنس دكف آخر، كىذا جيد لالعتماد على مقارنة آراء أفراد العينة.
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 ( توزيع أعداد ونسب الصفة الوظيفية ألفراد العينة 5اجلدول )
 النسبة % التكرار الصفة

 39 14 رئيس قسم
 61 22 عضو ىيأة تدريس

  100 36 اجملموع
( توزيع أعداد كنسبة الصفة الوظيفية ألفراد عينة البحث، حيث أف عدد رؤساء 5نالحظ من اجلدكؿ )     

(، أم 22%( من عينة البحث، كعدد أعضاء ىيأة التدريس )39(، أم سبثل نسبتهم )14األقساـ كاف )
 .راءاآلليلها عند مقارنة %(، كىي نسبة متقاربة بُت الفئتُت ؽلكن االعتماد على نتائج رب 61سبثل نسبتهم )

 اثلثا: اإلجابة عن تساؤالت البحث العملية:
 كىي تشمل التساؤالت الثاين كالثالث كالرابع. 

 )رئيسي(: التساؤل الثاين .1
س. ما واقع إدارة االجتماعات يف كلية الرتبية جبامعة مصراتة من منظور أعضاء هيأة كصيغتو: )

 التدريس؟(.
ـ الباحثاف االضلراؼ ادلعيارم كادلتوسط احلسايب كفق اجلدكؿ اآليت:        لإلجابة على ىذا التساؤؿ استخد

( يوضح  االحنراف املعياري وترتيب الفقرات حسب املتوسط احلسايب6اجلدول )  
درجة 
 التوفر

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

  الفقرات
 ت

أمساء احلاضرين كالغائبُتيقـو بتسجيل  467. 2.81 كبَتة  1 
 2 يعرض البنود بصورة متسلسلة كفق ترتيبها 525. 2.69 كبَتة
 3 ػلدد كقت بداية االجتماع 543. 2.64 كبَتة
 4 يضبط جلسة احلوار أثناء االجتماع 554. 2.58 كبَتة
 5 ػلدد أىداؼ االجتماع بشكل كاضح 649. 2.58 كبَتة

 654. 2.53 كبَتة
ادلستهدفُت ابالجتماع بوقت كاؼ قبل بدء يبلغ 

 االجتماع
6 

 7 ؼلتار الوقت ادلناسب لعقد االجتماعات 609. 2.47 كبَتة
 8 يتقيد ابالجتماعات الدكرية الشهرية ابنتظاـ 649. 2.42 كبَتة
 9 ػلدد لكل بند كقت يتناسب مع أعليتو 688. 2.39 كبَتة

 10 كيتقيد بويدير كقت االجتماع  749. 2.31 متوسط
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 11 ػلرص على تقدمي ضيافة ألعضاء االجتماع 833. 2.14 متوسط

يوزع بنود جدكؿ األعماؿ على أعضاء اجمللس  887. 2.11 متوسط
 مسبقان 

12 

 13 يضع خطة عمل لتنفيذ نتائج االجتماعات 770. 2.08 متوسط
 14 ػلدد لكل بند كقت يتناسب مع أعليتو 862. 2.00 متوسط
 15 ػلدد انئبان ؼللفو يف إدارة االجتماع يف حاؿ تغيبو 862. 2.00 متوسط
 16 يستشَت األعضاء عند كضع جدكؿ األعماؿ 785. 1.89 متوسط
 17 ؼلطط لتوظيف التقنيات احلديثة يف إدارة االجتماع 749. 1.81 متوسط
 18 ػلدد كقت هناية االجتماع 815. 1.72 متوسط
 اجملموع  2.26 متوسط

( جاءت متوفرة بدرجة كبَتة أم أف 9إىل  1( فقرات ) من9ىناؾ )( يتضح لنا أف 6من اجلدكؿ )     
درجة شلارسة إدارة االجتماعات من منظور أعضاء ىيأة التدريس كانت متوفرة بدرجة كبَتة، يف حُت أف 

( جاءت متوفرة بدرجة متوسطة، أم أف درجة شلارسة إدارة 18إىل  11( فقرات )من 9ىناؾ )
 االجتماعات من كجهة نظر أعضاء ىيأة التدريس كانت متوفرة بدرجة متوسطة.

(، أم أف درجة شلارسة مهارات إدارة 2.26كما أف ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات كاف )     
وعليه فإن واقع االجتماعات من منظور أعضاء ىيأة التدريس متوفرة بدرجة متوسطة تقًتب من الكبَتة، 

ػلتاج  ما، يعد يف املستوى املتوسط مثيالهتاكأمنوذج عن املعنيةماعات بكلية الرتبية إدارة االجت
 تدرغليا.للوصوؿ هبا إىل الشكل األمثل  اجلميعللتحسُت ادلستمر، كتكثيف اجلهود من قبل 

 التساؤل الثالث: .2
 س. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى ممارسة كصيغتو: )

 االجتماعات تعزى ملتغري اجلنس )ذكر، أنثى((؟.رؤسائهم إلدارة 
لإلجابة على ىذا التساؤؿ، كالتحقق من الفرضية األكىل اليت تنص على أنو )ال توجد فركؽ ذات       

داللة إحصائية بُت متوسطات درجات العينة دلدل شلارسة رؤسائهم إلدارة االجتماعات تعزل دلتغَت اجلنس: 
(بعد التأكد من أف spss( ابستخداـ برانمج )(t-testاحثاف اختبار )ت( )ذكر، أنثى( ، استخدـ الب

 البياانت تتبع التوزيع الطبيعي، ككانت النتائج كاآليت:
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t-test  ( 7اجلدول)( يوضح  اختبار )ت( ملتغري اجلنس )ذكر، أنثى  
 الداللةم.  حلرية. اد tقيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس
 8.45858 45.0476 21 ذكر

 6.39047 48.1333 15 أنثى 0.243 34 -1.189
 

(، كىذا يعٍت أنو 0.050(، كىي أكرب من ) 0.243( نالحظ أف مستول الداللة )7من اجلدكؿ )     
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات العينة من منظور أعضاء هيأة التدريس 

ترفض الفرضية البديلة ملدى ممارسة رؤسائهم إلدارة االجتماعات تعزى ملتغري اجلنس: )ذكر، أنثى(، أي 
بات ادلنوطة كتقبل الفرضية الصفرية، كربليال لذلك فإنو ؽلكن إرجاع السبب لتساكم احلقوؽ كالواج

ابجلنسُت حسب اللوائح اجلامعية فال يوجد ما يفرؽ بينهما يف تبوئ اإلدارات كرائسة األقساـ كإدارة 
 االجتماعات بصفة قيادية ذلا.

 :التساؤل الرابع .3
س. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى ممارسة الرؤساء إلدارة االجتماعات كصيغتو: )

 تعزى للصفة الوظيفية(؟.
كلإلجابة على ىذا السؤاؿ، كالتحقق من الفرضية الثانية اليت تنص على أنو )توجد فركؽ ذات داللة     

إحصائية من منظور أعضاء ىيأة التدريس دلدل شلارسة رؤسائهم إلدارة االجتماعات تعزل إىل متغَت الصفة 
ـ نفس الطريقة اليت اس تخدمت يف التساؤؿ األكؿ، الوظيفية: )رئيس قسم، عضو ىيأة التدريس(، مت استخدا

 (، ككانت النتائج كاآليت:Spssابستخداـ برانمج ) t-testكىي اختبار )ت( 
t-test   ( ( يوضح  اختبار )ت( ملتغري الصفة )ر8اجلدول. )قسم، عضو هيأة تدريس  

مستوى  درجة احلرية tقيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد الصفة الوظيفية
 الداللة

 5.882 50.1429 14 رئيس قسم
عضو ىيأة  0.016 34 2.539

 7.880 43.9091 22 التدريس

(  كىذا يعٍت أنو 0.05(، كىي أصغر من ) 0.016( نالحظ أف مستول الداللة )8من اجلدكؿ )    
توجد فركؽ من منظور أعضاء ىيأة التدريس دلدل شلارسة رؤسائهم إلدارة االجتماعات تعزل دلتغَت الصفة 

البديلة، كيبدك أف  ترفض الفرضية الصفرية كتقبل الفرضية، أي الوظيفية: )رئيس قسم، عضو ىيأة التدريس(
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ذلك راجع إىل اختالؼ نظرة كل منهما لالجتماعات أصال، كمسئوؿ من جهة كغَت مسئوؿ بشكل 
 مباشر من جهة أخرل ابعتباره زلاضرنا ال تقع عليو أعباء إدارية تيذكر.

 رابًعا: تفصيل االستنتاجات:
موعة االستنتاجات مفصلة يف العرض من خالؿ ربليل بياانت االستبانة إحصائيان استنتج الباحثاف رل    

 التايل:
أف كاقع إدارة االجتماعات من خالؿ شلارسة رؤساء األقساـ كعميد الكلية ألدكارىم يف زبطيط كتنظيم  . أ

 االجتماعات جاء بدرجة كبَتة يف الفقرات التالية: 
 2.81)احلرص على تسجيل أمساء احلاضرين كالغائبُت، كقد حصلت على أعلى متوسط حسايب كىي  .1

 (.3من 
 2.69كحصلت على متوسط حسايب ) -الًتتيب الثاين -عرض البنود بصورة متسلسلة كفق ترتيبها  .2

 (.3من 
 (.3من  2.64كحصلت على متوسط حسايب ) -الًتتيب الثالث -. ربديد كقت بداية االجتماع 3
 (.3من  2.58حسايب )كحصلت على متوسط  -الًتتيب الرابع -. ضبط جلسة احلوار أثناء االجتماع 4
 2.58)كحصلت على متوسط حسايب  -الًتتيب اخلامس –. ربديد أىداؼ االجتماع بشكل كاضح 5

 (.3من 
كحصلت على  -الًتتيب السادس  –. تبليغ ادلستهدفُت ابالجتماع بوقت كاؼو قبل بدء االجتماع 6

 (.3من  2.53)متوسط حسايب 
 2.47كحصلت على متوسط حسايب ) –الًتتيب السابع  –. ؼلتار الوقت ادلناسب لعقد االجتماعات7

 (.3من 
كحصلت على متوسط حسايب  –الًتتيب الثامن  – التقيد ابالجتماعات الدكرية الشهرية ابنتظاـ. 8
 (.3من  2.42)

كحصلت على متوسط حسايب  –الًتتيب التاسع  –يتقيد ابالجتماعات الدكرية الشهرية ابنتظاـ . 9
 (.3من  2.39)

ـ كعميد الكلية ألدكارىم يف زبطيط كتنظيم أب.  ف كاقع إدارة االجتماعات من خالؿ شلارسة رؤساء األقسا
 االجتماعات جاء بدرجة متوسطة يف الفقرات التالية:
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 (.3من  2.31كحصلت على متوسط حسايب ) –الًتتيب العاشر – إدارة كقت االجتماع كالتقيد بو. 1
كحصلت على متوسط  –الًتتيب احلادم عشر  -احلرص على تقدمي الضيافة ألعضاء االجتماع . 2

 (.3من  2.14حسايب )
كحصلت على متوسط  –الًتتيب الثاين عشر  -. توزع بنود جدكؿ األعماؿ على أعضاء اجمللس مسبقان 3

 (.3من  2.11حسايب )
كحصلت على متوسط حسايب  –الثالث عشر الًتتيب  -يضع خطة عمل لتنفيذ نتائج االجتماعات . 4
 (.3من  2.08)

كحصلت على متوسط حسايب  –الًتتيب الرابع عشر  -. ػلدد لكل بند كقت يتناسب مع أعليتو 5
 (.3من  2.08)

كحصلت على متوسط  –الًتتيب اخلامس عشر  -. ػلدد انئبان ؼللفو يف إدارة االجتماع يف حاؿ تغيبو 6
 (.3من  2.00حسايب )

كحصلت على  –الًتتيب السادس عشر  -استشارة أعضاء االجتماع عند كضع جدكؿ األعماؿ . 7
 (.3من  1.89متوسط حسايب )

كحصلت على متوسط  –الًتتيب السابع عشر  -. ؼلطط لتوظيف التقنيات احلديثة يف إدارة االجتماع 8
 (.3من  1.81حسايب )

من  1.72كحصلت على متوسط حسايب ) –عشر الًتتيب الثامن  -. ربديد موعد هناية االجتماع 9
3.) 
ـ كعميد الكلية لتخطيط كتنظيم االجتماعات شلا ؽلثل كاقع إدار كعليو فإف     هتامستول شلارسة رؤساء األقسا

أم  ،(3من  2.26من منظور أعضاء ىيأة التدريس حصل على متوسط حسايب )ادلعنية بكلية الًتبية 
 بدرجة متوسطة.

ذات داللة إحصائية بُت ادلتوسطات من منظور أعضاء ىيأة التدريس دلدل شلارسة ج. ال توجد فركؽ 
 : )ذكر، أنثى(.نسهمرؤسائهم إلدارة االجتماعات تعزل جل

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية من منظور أعضاء ىيأة التدريس دلدل شلارسة رؤسائهم إلدارة د. 
 .يس(قسم، عضو ىيأة التدر  .االجتماعات تعزل للصفة: )ر
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 ؽلكن تلخيص نتائج البحث يف اآليت: ملص  نتائج البحث:
عميد لنظام إدارة االجتماعات بكلية الرتبية يف جامعة مصراتة  ال. مستوى ممارسة رؤساء األقسام و 1

 كان يف املستوى: املتوسط. كأمنوذج
إلدارة  الرؤساءدلدل شلارسة  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات العينة2

 )ذكر، أنثى(.تعزى إىل متغري اجلنس:  االجتماعات
تعزى إىل متغري الصفة  إلدارة االجتماعات رسة الرؤساءدلدل شلا توجد فروق ذات داللة إحصائية. 3

 ) رئيس قسم، عضو ىيأة التدريس(.الوظيفية: 
 بناءن على االستنتاجات اليت توصل إليها الباحثاف فإهنما يوصياف ابآليت:  توصيات البحث:

 .العمداءإقامة كرش عمل حوؿ إدارة كتنظيم االجتماعات لرؤساء األقساـ ك  .1
 حث اجملتمعُت على االلتزاـ كالتقيد بوقت االجتماع دلا لو من ضركرة قصول. .2
 ع.كربديدىا قبل االجتما استشارة األعضاء عند كضع بنود جدكؿ األعماؿ  .3
 العمل على إدخاؿ التقنيات احلديثة يف االجتماعات دلا ذلا من شليزات. .4
 ضركرة ربديد لكل بند كقت يتناسب مع أعليتو للتحكم يف هناية االجتماع. .5
( كالسبورة Data Showالتخطيط لتوظيف التقنيات احلديثة يف إدارة االجتماع، كجهاز عرض مرئي ) .6

 ( دلا ذلا من شليزات.Smart Bordالذكية )
 :البحث مقرتحات

 آليت:ابيقًتح الباحثاف بعد ىذه التجربة البحثية 
 .احلالة. إجراء مثل ىذا البحث يف ادلؤسسة بُت الفينة كاألخرل لدراسة تطور 1
؛ 2 . إجراء مثل ىذه البحوث يف كل ادلؤسسات الًتبوية خصوصا كغَتىا من اخلدمية على كجو العمـو
 علية ىذا اجلانب السلوكي كالتنظيمي يف صلاح ادلؤسسات يف ربقيق أىدافها من خالؿ كادرىا البشرم.أل
 . دراسة جوانب أخرل أكثر تفصيال من مهارات إدارة االجتماعات كربديد أثرىا على األداء كذلك3

 .كعالقتها ابألىداؼ كاإلبداع كاحلوافز كغَتىا من العوامل
ث يف أخذ نتائج مثل ىذه البحوث كمنهاج عمل تتبٌت إدارات ادلوارد البشرية . السعي بشكل جاد كحثي4

 أحبااث أمشل خبصوصو على مستول كزارم.
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 املراجع:
 أوالً. الكتب:

، إدارة وتنظيم االجتماعات كمدخل لتطوير العمل ابملنظمة(، 2009أبو النصر، مدحت دمحم ) .1
 .1طالقاىرة: اجملموعة العربية للتدريب كالنشر، 

، السعودية: جامعة ادللك فيصل، مدخل إىل اإلدارة الرتبوية(، 2012أبو انصر، فتحي دمحم ) .2
 ادلملكة.

، عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع، اإلدارة علم وتطبيق (،1999اجليوسي، دمحم. كجاد هللا، مجيلة ) .3
 .1ط

، الطائف: دار صفاء ارة الرتبويةأسس اإلدارة العامة واإلد (،2009الدعيلج، إبراىيم بن عبدالعزيز ) .4
 .1للنشر كالتوزيع، ط

، مصر: مكتبة رؤية عصرية -تنظيم إدارة االجتماعات واملؤمترات(، 1999رشواف، ىدل دمحم ) .5
 . 1عُت مشس، ط

، منشورات ادلنظمة، عماف: العربية إدارة الوقت منهج متطور للنجعاح(، 1989سالمة، سهيل ) .6
 .1للعلـو اإلدارية، ط

. عماف: دار  العمليات التفاوضية –إدارة االجتماعات واملؤمترات (، 2007عبد الكرمي، كاظم ) .7
 .1كنوز ادلعرفة، ط

، األردف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع اإلدارة والتصطيط الرتبوي(، 2013العجمي، حسنُت دمحم ) .8
 .1كالطباعة، ط

 اثنياً. الرسائل العلمية:
، أمحد ) .1 دارة االجتماعات ابألقسام األكادميية ابجلامعات الفلسطينية من واقع إ(، 2006برىـو

 ، غزة: دراسة ميدانية منشورة، اجلامعة اإلسالمية.منظور أعضاء هيئات التدريس وسبل تفعيلها
تقييم أعضاء اهليأة التدريسية املساعدة يف جامعة عدن (، "2004شعيب، عبد الرمحن ) .2

 رسالة ماجستَت غَت منشورة. ".لالجتماعات اليت تعقد يف كلياهتم
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واقع إدارة االجتماعات لدى مديري املدارس الثانوية يف زافظات (، 2002نور الدين، رامي ) .3
 ة األقصى.، رسالة ماجستَت، مكتبة جامع زة من وجهة نظر معلميهم

  https://bouhoot.blogspot.com.eg/search/?q اثلثاً. شبكة املعلومات الدولية:
 شكل استبانة البحث )أداة البحث املستصدمة(.
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