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الاالجتماعاتهذهلكناجتماع،مليون12منأكثروحدهازووممنصةنظمت،2020فبرايرشهريف
لىإالوصولوعدموالتأخيرالتنظيمسوءمنتعانيالتيالتقليديةاالجتماعاتعنكثيراتفرق

تليساالجتماعاتعناملوظفونوحتىاملدراءيتداولهاالتيالنمطيةالصورة.املنتظرةامُلخرجات
يسريناملوتغييبالتيسير،بمفاهيماملتعلقةاملعرفةلقلةحتميةنتيجةهيبلالصدفة،وليدة

.إدارتهاعن
:إلىتتعرفالنشرةهذهيف

تيسير االجتماعات

تكلفة االجتماعات السيئة

أخطاء شائعة يف إدارة االجتماعات

تحديات تواجه كل اجتماع

خطوات أساسية إلدارة اجتماع ناجح

كيف ُتصبح اجتماعات املنظمة فعالة

خطوات عملية

مقدمة
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اعدادمنالنشرة
ESفريق CONSULTING

ES-Consultingتقديميفمتخّصصةالرياض،مدينةمقّرهام2010عامتأسستسعوديةشركة
املحلّييناالستشارّيينمنالخبراتمتنّوعفريقخاللمناإلدارية،االستشاراتمجاليفالحلول

.والعاملّيين
مثبتةومنهجياتمبتكرةحلولخاللمنأدائها،وتحسيناملنّظماتتطويرحولعملنايتمحور

إدارةالعمل،ورشتيسيرالعمل،إجراءاتإدارة:هيالحقول،منعدديفخدماتنانقّدم.الفعالية
االستراتيجّياتبناءالخدمات،وتصميماالبتكاراألداء،

@ES_Consutling_

www.linkedin.com/company/es-consulting_

www.esconsulting.com.sa
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تيسير االجتماعات

ُتمكنالتياملعارفمجموعةهو(Facilitation)التيسير
إلىيهدفمتحيز،وغيرُمنصفاجتماعإدارةمنامُليسر
:عبرمنه،املنتظرةاملخرجاتإلىالوصول

عقدهقبللالجتماعاملناسبالتحضير.
لالجتماعالذكيةاإلدارة.
االجتماعبعداملخرجاتمراجعة.

؟التيسيرما هو 

أندراغوجية–معرفة بيداغوجية 
التخطيط واإلدارة
الخبرة املعرفية

مراقبة وتقييم عملية التعلم

1

املساعدة ىلع التعلم
مهارات التواصل 

القدرة ىلع العمل مع فريق
تطوير الذاتمهارات السلوك املؤسسي

مهارات الوعي الذاتي
املهارات االجتماعية

ينالقدرة ىلع التأقلم والتحس

علم 
التيسير

:ارةاإلدعلومفروععنفضالأخرى،علومعدةمعالتيسيرعلميتقاطعاملرجوة،النتائجلتحقيق

متهتبينمالألطفال،املعرفةونقلوتلقينتعليممهاراتويضبطيصفعلمالبيداغوجيا
.البالغينلتعليملكنالنقاطبنفساألندراغوجيا

1
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تكلفة االجتماعات السيئة
بل،فقطالصغيرةاملنظماتأوالناميةالبلدانىلعمقتصرةليستالتنظيم،سيئةاالجتماعات

عددأنالحديثةالدراساتمنمجموعةتذكر.العالمحولوالشركاتاملنظماتأكبرحتىتمس
اداالقتصالسيئةاالجتماعاتوتكلفيوميا،اجتماعمليون56و36بينيتراوحالعالمحولاالجتماعات

.دوالرمليار283والـ70الـبيناألمريكي

مورد ال يمكن تعويضه–الوقت 
ظليفوحتىضخمة،ولوجيستيةماليةموارداملنظماتيكلفوتنظيمهالالجتماعاتاإلعداد

لوقت،لحقيقيةمحرقةتبقىأنهاإالالحديثة،التواصلوسائلعبراالجتماعاتتنظيموسائلتوفر
.اجتماعلكلدقيقة15االفتراضيةاالجتماعاتيفالوقتإهدارمعدليتجاوزحيث

أبحاثحسبُتظهرأنهاإالواإلعداد،الوقتحيثمنتكلفةأقلاالفتراضيةاالجتماعاتُتعتبر
Sapioالبريطانيةالشركة Researchاألمراجتماع،لكلدقيقة15بقيمةللوقتإهداراُتسببأنها

.أخرىمسائليفمنهااالستفادةُيمكنكانهامةبشريةموارداملنظماتيكلفالذي
Sapioدراسةيفاحتسبالذيالوقتضياع Researchقبلاالنتظاريفالضائعالوقتىلعاقتصر

يفتماعاالجكقيمةأخرىمسائلينتقدولماالجتماع،خاللالتشتتبسببالضائعوالوقتاالجتماع،
.املقاربةهذهملراجعةاملجاليفتحالذياألمرإدارته،وطريقةذاتهحد

Leadership Strategiesاملدير التنفيذي لـ *مايكل ويلكينسون

:  مايكل ويلكينسون
االجتماع السيء بمثابة حرق املال، وهذا لألسف يحدث كل"

".!يوم

الوقت الضائع قبل بداية االجتماع

01-56-1011-1516-20+20

1%

38%30%
16%9%6%

معدل الوقت الضائع
دقيقة8.7

نسبة الردود

الدقائق

الوقت الضائع خالل االجتماع

01-56-1011-1516-20+20

7%

47%
26%

13%5%2%

معدل الوقت الضائع
دقيقة6.6

نسبة الردود

الدقائق
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ىلعتكلفتهاارتفاعاألقلىلعأواالجتماعات،لفشلمتنوعةأسبابالدراساتمنالعديدجمعت
غرارىلعسلبيةأفكاربعدةمرتبطااالجتماعجعلاألخطاءنفستتكررلكن.املنظماتمواردحساب

%65ذكراملدراء،كبارمن182شملمسحاريفيوبزنسهارفاردمجلةنقلت.الوقتوإهدارامللل
.فعالةأومنتجةغيرأنهامنهم%71ومهامهم،إكمالمنتمنعهماالجتماعاتأنمنهم

أخطاء شائعة يف إدارة االجتماعات

أخطاء متكررة. 1
حيث.االجتماعاتتنظيمعندعفوية،بطريقةاملنظماتتكررهاالتياألخطاءمنالعديدتوجد
االجتماعاتهذهثلثمنأكثرلكنمواردها،من%15املنظماتبعضعنداالجتماعاتتكاليفتبلغ

.جدوىذاتأومنتجةغيرتكون

أهم األخطاء املتكررة يف االجتماعات. 2
:االجتماعاتتنظيمبعدأوأثناءقبلاملنظماتبهاتقومالتياألخطاءأهممن

مناسبغيرالحضورعدد.1.2
ريقةبطلتنظيمهالالزمالعددمنأكثرأوأقلاالجتماعيفالحضورعدديكوناألحيانمنالكثيريف

أنبيج.االجتماعيفاملباشرينواملؤثريناملصلحةأصحابىلعيحتويالفعالفاالجتماع.فعالة
وجهاتعنالدفاعاملشاركينكليستطيعحتىالحضورمنكبيرعددىلعاالجتماعيحتويال

.فعالةبطريقةنظرهم

ميسروجودعدم.2.2
سينعكالذياألمرالفنية،األخطاءمنللعديدعرضةيجعلهأنشأنهمناالجتماععنامليسرغياب

التركيزىلعالحفاظىلعالقادرالشخصهوامُليسر.ومردوديتهااالجتماعاتنجاحىلعبالسلب
عادلالالتوزيععنفضالالرأي،إبداءمناملشاركينكلوتمكينلالجتماع،الرئيسياملوضوعىلع

.لالجتماعالنهائيةاملخرجاتوتحديدللمداخالت،

الضجيجوسطالخبراءصوتضياع.3.2
األىلعالناسوحديثالخبراءحديثبينفعاليميزونالالناسأنيوتاجامعةمندراسةكشفت

منالكلمةالفتكاكمجاالميسرينطرفمناملنظمةغيراالجتماعاتتجعلاملفارقةهذه.صوتا
.النقاشأثناءالصوتورفعاملقاطعةىلعجرأةواألكثرخبرةاألقلالناس

.رائد أعمال أمريكي يف البرمجيات*جايسون فرايد

:  جايسون فرايد
يجب أن تكون االجتماعات كامللح، ُترش بعناية لُتحسن  "

".كثرة االجتماعات تدمر الروح املعنوية والتحفيز... الطبق
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أخطاء شائعة يف إدارة االجتماعات
املحتوىىلعالالوقتىلعالتركيز.4.2
الأنويحاولموضوع،بكلخاصةزمنيةمدةتركىلعاالجتماعمديريركزاألحيانمنالكثيريف

هذه.الوقتينتهيأنقبلاملوضوعحولالنقاشاتتنتهيالوأنله،املحددةالفترةيتجاوز
مديرةساندبرجشيريلتقوملهذا.فعالةغيرأو/ومملةاالجتماعاتتجعلالفعالةغيرالطريقة
اعةسمدتهاجتماعوإنهاءموضوع،لكلالكايفالوقتبإعطاءفيسبوكيفالتواصلموقععمليات

.املواضيعكلواستيفاءالنقاطكلىلعالتعريجتمإذادقيقة15خالل

املتأخرةالبداية.5.2
االجتماعيفامُليسروغياباملحدد،املوعدبعدتبدأاملتحدةالوالياتيفاالجتماعاتمن37%

امللتزموناملشاركونيجدحيث.الوقتيفيحضرونالذينلألشخاصمضاعفةعقوبةيصنع
دمعيكوناألحيان،منالكثيرويف.املتأخرينوانتظاروقتهمإلضاعةمضطرينأنفسهمبالوقت

جميعوجوددوناالجتماعبدءىلعالقدرةعدميفسببالالجتماعواضحةأجندةوجود
.املشاركين

املناسبةغيراألجندة.6.2
الامجبرنلتقديمبشدةُمعرضبساطةبكلفهوما،اجتماعأجندةبتحضيراملتخصصيقومعندما

ترتقيالأواالجتماعمدةمنأكبراملواضيعفتكون.االجتماعمناملتوقعةالزمنيةاملدةمعيتناسب
افةإضيعطيأنيمكنوالفعالغيراالجتماعيصبحالحالتينويف.لالجتماعسببالتكونأصال

.للمنظمةحقيقية

االجتماعيديراملدير.7.2
منيحرمهمحيثإضافيا،عبئااملشاركينكاهلىلعيضعاالجتماع،املنظمةمديريديرعندما
يفنسلبييمشاركينإلىيتحولوناملوظفينمنالكثير.اإليجابيةواملشاركةالرأيإبداءفرصة

الاملنظمةمديرأنكما.مقترحاتهكلىلعباملوافقةويكتفونمديروهم،يديرهاالتياالجتماعات
مناسبامجاالوليسموجهااألخيرهذايجعلالذياألمراالجتماع،إدارةيفحياديايكونأنيمكن

.واملقترحاتاألفكارلتبادل

يفاملنظماتمنهامةنسبةتتجهلهذااالجتماعات،إدارةيفاملتكررةاألخطاءمنالعديدتوجد
.املاضيأخطاءمنوالتعلماملهدرةاملواردلتوفيراملهمةلهذهميسريناختيارإلىالعالم

. يبروفيسور اقتصاد ومنظر اجتماع أمريك*توماس سويل

: توماس سويل
عادة ما يكون الناس األقل إنتاجية، األكثر تفضيال لعقد"

".االجتماعات
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ناهيكوجه،أفضلىلعتقديمهايفصعوبةاالجتماعاتوإدارةإعداديفاملتخصصامُليسريجد
منواحدةاالجتماعاتتحدياتُتمثللهذا.معمقاتدريبايتلقوالمالذيناالجتماعاتمديريعن

.وغيرهمامليسرينتواجهالتياملهامأصعب

تحديات تواجه كل اجتماع

موضوع االجتماع

ناسباملاملوضوعفاختيار.تحدياذاتهحديفاالجتماعموضوعتحديديكوناألحيانمنالكثيريف
كما.(...نتائجأرقام،بيانات،)بهالخاصةاملادةوتوفرفيه،املشاركةاألطرافبجاهزيةأساسايرتبط
فقدفيمتأخراأوالالزممنأكبريكونالحتىله،املناسباملوعدتقييمإلىاالجتماعمديريحتاج
.قيمته

. مهندس، مدرب وكاتب أمريكي*بول أكستيل. م

:  بول أكستيل. م
فرصة  هو اجتماع كل ففعالة، النظمة قلب املاالجتماعات "

."زالتركيلتوضيح املشكالت وتحديد اتجاهات جديدة وزيادة 

احتكار الكلمة

لتياالتعليماتمنمجموعةأوإنشائيةُجملإلىاألحيانمنالكثيريفالفعالغيراالجتماعيتحول
أحدأواملنظمةمديريكونعندمااألحيانأغلبيف.مباشرةبقراراتاستبدالهااملمكنمنكان

الفريقأفرادبقيةىلعمعنويةبسلطةتتمتعالتيفالشخصية.لالجتماعمديراالكباراملوظفين
ىلعاملوافقةاألساسيةمهمتهمسلبيين،مشاركينوتجعلهماملشاركين،بقيةأماعائقاُتصبح

.واملقترحاتاآلراء

التنسيق مع بقية االجتماعات

فرقبعضتجدحيث.فيهااملتدخلةواألطرافاالجتماعاتبينالتنسيقضرورةتماماامُليسريعرف
فتعرالومازالتأخرى،فرقحضرتهاجتماعاتحضرلمألنهافقطالكثير،وفاتهامتأخرةأنهاالعمل

يروتوفاالجتماعاتبينالتنسيقالضروريمنيكونلذلك.االجتماعاتلتلكالنهائيةاملخرجات
.جديداجتماعكلبدايةقبلاملتدخلةاألطرافمعاالجتماعاتلكلالنهائيةاملخرجات

املعرفة،تمامامليسرونيعرفهاوالتياالجتماعات،مدراءتواجهالتيالتحدياتمنالعديدتوجد
.تسييرهاوُحسننجاحهاضمانبهدفتظهر،أنقبلحتىمواجهتهاىلعويسهرون
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عدبُمخرجاتهمتابعةثمانطالقه،عندوتنظيمهبدايته،قبلتحضيرهىلعاالجتماعمديريحرص
وتجنباالجتماعاتمنقصوىاستفادةمناملنظمةلتمكينأولىخطوةهياملهامهذه.انتهائه

.الباهظةتكاليفها

خطوات أساسية إلدارة اجتماع ناجح

قبل االجتماع
أناكم.أهدافأونتائجدونلقاءمجردُيصبحالحتىبدايته،قبللالجتماعالتحضيرالضروريمن

أتمىلعاملشاركينكلليكونضروريةيفاملتدخلةاألطرافبيناالجتماعأجندةمناقشة
.االستعداد

امُليسر املشاركون

اإلشعار باالجتماع

تحديد األجندة

املناقشة

االستعداد لالجتماع

أثناء االجتماع
حيادالالتزاممعمناسبة،بطريقةالكلمةوإعطاءاملالحظاتتدويناالجتماعخاللامُليسردوريكون

توزيععمليةىلعامُليسريحرصكما.آرائهمعنللتعبيرالفرصةللمشاركينيتركحتىاإلمكان،قدر
.االجتماعنجاحلضماناملهام

امُليسر املشاركون

مناقشة املواضيع

تدوين املالحظات

توزيع املهام

بعد االجتماع
هانتائجومشاركةاملشاركين،ىلعاملوزعةاملهاممتابعةتتمأنيجبفعاال،االجتماعيكونحتى

املنظمة،توجهاتىلعأوالعملفرقىلعتؤثرحقيقيةبمهامتخرجالالتيفاالجتماعات.معهم
.مستقبلهاىلعأثرأيلهايكونلن

مشارك بقية 
املشاركين

إكمال املهام

مشاركة النتائج

مناقشة النتائج
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حسباالجتماعات،أداءلتطويرأنماط3مالحظةمنمكنفعالة،االجتماعاتلجعلاملنظماتحاجة
الحلولأفضلاألكاديميالتدريباختياريكوناألحيانأغلبيفلكن.منظمةلكلالعامالتوجه
.االجتماعاتتنظيممهاراتمنللتمكن

كيف ُتصبح اجتماعات املنظمة فعالة

من األسفل إلى األىلع. 1
،قتطاالأصبحتالباهظةاالجتماعاتتكلفةأنما،منظمةيفاملوظفونيالحظعندماالعادةيف

،كتب)املتاحةاملواردأفضلعنالبحثخاللمنلتنظيمهاجديدةأساسياتوضعىلعيعملون
(...مقاالتدراسات،

إجراء املنظمة

إجراء األقسام

إجراء فردي

والءمقداريظهرالعفويالنمطهذا
لكنهاملنظمة،بنجاحواهتمامهماملوظفين

باألنسللطرقاختيارهميضمنالاملقابليف
منالعديدتكونحيث.االجتماعاتإلدارة

أنكما.مناسبةغيرأودقيقةغيراملقاالت
يفالجديدةاإلجراءاتنجاحقياسعملية

ومعتمدةشخصيةتكونقداالجتماعاتإدارة
.فقطللموظفينالشخصيةالتجربةىلع

ىلع مستوى األقسام. 2
خططوضعبضرورةوعيااألكثراألقسامبعضأوأحديفالكباراملوظفونيكونالحالةهذهيف

.االتجاهينيفاألقساممستوىمناملبادرةوتكوناالجتماعات،إلدارةجديدة

أولبستقومالتياألقساماختيارالضروريمن
لتنظيمالجديدةالطرقلتجربةتجربة

املعروفةاألقسامتكونبحيثاالجتماعات،
قلتطبيتطلعاواألكثرالنجاحات،بتحقيق

أفضلتعطيحتىالجديدةاالستراتيجيات
.اوتحفيزنشاطااألقلاألقساملبقيةمثال

إجراء املنظمة

إجراء األقسام

إجراء فردي
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كيف ُتصبح اجتماعات املنظمة فعالة

ىلع مستوى املنظمة. 3
خسائروتجنيبهامواردها،ىلعالحفاظبضرورةواعيناملنظمةيفاملدراءيكونالحالةهذهيف

لتدريبمتكاملةخططوضعنحواالتجاهيشملرأسياالقرارويكون.الفعالةغيراالجتماعات
.التحولعمليةإلنجاحمالئممناخوتوفيراملوظفين

إجراء املنظمة

إجراء األقسام

إجراء فردي

ةمقاربتوفيرمناملنظمةالنموذجهذايمكن
رفعلضماناملوظفينلكلُتوفرعملية،

ودونقياسيوقتيفاالجتماعاتمردودية
لبعضالشخصياالجتهادىلعاالعتماد
نيملكوالقدالذيناملتحمسينأواألقسام
اتاملنهجيأفضلإلىللتعرفالكافيةاألدوات
.تطبيقهاوآليات

:التاليةالشروطتستويفأنيجباملنظمةيفناجحةاالجتماعاتولتكون

(األهداف والغايات)الغاية

املادة (املواضيع)

التنظيم (املكان والزمان)

(الهيكل واألجندة)العملية

املشاركون
(األدوار واملسؤوليات)
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لبيتطفهذافعال،اجتماعلتنظيمالعمليةبالخطواتاملتعلقةالتفاصيلكلجمعالصعبمن
مأهذكرُيمكنلكن.ناجحاُميسراُيصبحأنقبلامُليسريدرسهاالتياألكاديميةاملوادكلنقل

.والجهدللوقتهدراوأقلأفضلاالجتماعاتتجعلأنشأنهامنالتيالنقاط

االجتماعبموعداإلشعار.1
االجتماعموضوعتحديدمعساعة24قبلاألقلىلعاالجتماع،يفاملشاركينإخطارالضروريمن

ورلحضجاهزيتهممنالتأكدعنفضالجدوى،وذاتبناءةملشاركةمستعدينيكونواحتىوأجندته
.أصلهمناالجتماع

ونهايتهاالجتماعبدايةوقتاحترام.2
الوقتيفاالجتماعيحضرونالذيناملجتهدينلكلجماعيةعقوبةهواجتماعأيعنالتأخر

وأثراأخرىاجتماعاتمواعيدتأخيريعنيقدموعدهيفاالجتماعاختتامعنالتأخرلكناملناسب،
.الفرقبقيةىلعأكبر

املناسبوناملشاركون.3
.يسيةالرئاملواضيعيفمباشرةبطريقةمتدخليناملشاركونيكونأنيجبفعاال،االجتماعليكون

اموتداركالنقصلتعويضأخرىاجتماعاتيتطلباملهمة،األطرافأحديشملالالذيفاالجتماع
.والجهدالوقتمنالكثيراملنظمةيكلفأنشأنهمنوهذافات،

البياناتوفرة.4
قيدلمازااملشاريعأحدكانإذا.إلقامتهالضروريةالبياناتتوفيردونفعال،اجتماعتنظيميمكنال

التأكدىلعامُليسريحرصلهذا.الجمليةتكاليفهأونتائجهملناقشةاجتماعإدارةيمكنفالاإلنشاء،
.عدمهمناالجتماعإقامةلتقريراملشاركينعنداملتاحةاملعلوماتمن

األصلياملوضوعىلعالتركيز.5
يتمأناملناسبغيرمنيكونما،اجتماعلتحضيروالجهدالوقتمنالكثيراملنظمةتستثمرأنبعد

متنظيُيمكناملقابليف.أهميتهاكانتمهماأخرىمواضيعإلىالرئيسياملوضوعوجهةتحويل
نتائجإلىوالوصولاألصلياملوضوعقيمةمناملساسدونالعالقةللمواضيعأخرىاجتماعات

.واضحةومخرجاتعملية

خطوات عملية
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1. The Cost of Wasted Meetings: 3 Ways to Change Your Organization’s Meeting 

Culture; Michael Wilkinson.

2. Competencies of Science Centre Facilitators; Muhammad Fairuz, Muhammad 

Syukri, Lilia Halim.

3. Mentoring and Facilitation in Entrepreneurship Education: Beliefs and Practices; 

Ben Lutz.

املصادر
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