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في البداية نقول ان هناك سؤال يطرح نفسه وهو هل قيادة االجتماع علم أم فن؟ وقد تبدو  

ال  الناس  ى فريقين يتبنـــــى األول مقولة ان قيادة االجتماعات  اإلجابة بسيطة ألول وهلة فينقسم 

علم بمعنى انه يخضع لمجموعة من المبادئ واالسس والنظريات وان هذا اللون من النشاط وهو قيادة  

االجتماع انما يستمد تمويله من مجموعة علوم إنسانية تتمثل في علم النفس، علم االجتماع علم  

الرأ القيام  اإلدارة ويتبنى فريق أخر  القائل بأن قيادة االجتماع وفي إطار سماته الشخصية ونظام  ي 

 الذي يؤمن به ومدى شعوره باألمان في قيادة االجتماع ومدى ثقة المجتمعين.

كل هذه العوامل مجتمعة تشكل سلوكه الشخص والذي يصنع خصيصًا لقيادة االجتماع وعلية  

علم ام فن يمكن ان نقول هناك مجموعة من المبادئ    وعلى ضوء الطابع الذاتي لقائد االجتماع هل هو

على قائد االجتماع ان يلتزم بها فهو في النهاية يقود عملية إدارية هدفه وبالتالي فالبد من االلتزام  

في الحركة من خالل خطوات معينة وقد يعنى تجاهلها فقدان االجتماع للهدف الذي يسعى الية فإدارة  

 نحو تحقيق هدف محدد.   االجتماع هو قيادة أخرين

فنحن في حضرة عملية من الطراز )عملية يحكمها منهج علمي يمكن ان يتمثل في: التخطيط  

 التنظيم / التوجيه / الرقابة / تحقيق الهدف(.  /

من ناحية أخرى ان قيادة االجتماع هي عملية إنسانية من الطراز األول... فالقائد انسان وهو  

ب مع  يتعامل  الوقت  نفس  له  في  تخضع  لما  خضوعها  يمكن  ال  المتغيرات  هذه  فأن  ثم  ومن  شر 

موضوعات العلوم العلمية ومن هناك تكون ممارسة قيادة االجتماع ممارسة مغموسة بلمسات ذاتية  

من قائد االجتماع... وبالتالي من الصعب ان نجد قائدي اجتماع يمثالن نسختان في حركتهما ... ومن  

 مارسة قيادة االجتماع. هنا يأتي الطابع الفني لم 

 ومن هنا يمكن القول إن قيادة االجتماع هي علم وفن في نفس الوقت. 

 قيادة االجتماع والعملية اإلدارية:  •
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سبق ان تحدثنا عن مجموعة العناصر التي تشكل العملية اإلدارية، زمن هنا يمكن التعامل  

االجتماعات على انها جزء من الحياة وأنها  مع االجتماع على انه عملية إدارية على انه ان ينظر الى  

 متنوعة وتشمل االجتماعات كل لقاء هادف يجمع أكثر من واحد ومن امثالها: 

 المؤتمرات   .1

 الجلسات   .2

 الندوات   .3

 البرامج التدريبية   .4

 اللجان  .5

 ومن هنا نعود إلى مفهوم التعامل كل هذه اللقاءات وغيرها من منطق أنها عملية إدارية تتضمن: 

 تخطيط  .1

 تنظيم  .2

 توجيه .3

 رقابة  .4

 تحقيق نتائج )أهداف(  .5

وبالتالي على قائد االجتماع ان يترجم مفهوم التخطيط في واقع تطبيقي عند عقد وقيادة االجتماع  

 ومن ثم علية أن يتبع الخطوات التالية: 

 التخطيط:  .1

 تحديد الهدف من االجتماع ومدى وضوح هذا الهدف وإمكانية تحقيقه.  •

 هذا االجتماع وما هو دورة بالتحديد وما هي أدوار المجتمعين.  العمل المطلوب أداؤه في •

)لجان   • طريق  عن  مفتوح(  نقاش  طريق  )عن  المجتمعين  وادوار  دورة  تنفيذ  سيتم  كيف 

 متخصصة( عن طريق مجموعات من المحاضرين. 

 ما هي مجموعة المشاكل المتوقعة والتي يمكن أن ُتثار خالل االجتماع.  •

 كافيًا عن شخصيات المجتمعين. هل لدية تصورًا  •

 الى أي مدى تفهم الموضوع وذلك بأكبر قدر ممكن من هذا الموضوع.  •

 التنظيم:  .2

 - فإن ترجمته في االجتماع يمكن أن تتخذ الخطوات التالية:  •
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 تقسيم الموضوع الى مجموعة من النقاط األساسية.  •

 تقسيم الوقت بالشكل الذي يراه مناسبًا لخدمة الموضوع.  •

 تحديد العالقة بين النقاط األساسية موضوع االجتماع •

 تحفيز المجتمعين بغرض تمويل االجتماع بالحيوية المطلوبة.  •

 توفير فرصة المشاركة بما يسمح للمجتمعين بالمشاركة الفعلية.  •

 

 التوجيه:  .3

وهو كما سبق تلخيصه بالمعني العلمي يعني إدارة وتنمية السلوك اإلنساني في المنظمة من  

ل تفويض السلطة / القيادة/ التنسيق... بين الجهود هذا المفهوم العلمي يمكن تطبيقه في قيادة  خال

 االجتماع ممثال في الخطوات التالية: 

 منح الفرص لذوي الخبرة في موضوع االجتماع وتحفيزهم لطرح خبراتهم بما يثري الموضوع.  •

 الموضوع وابرازها للحاضرين. عرض نقاط الخالف ونقاط االلتقاء فيما يخص   •

 التنسيق بين وجهات النظر بما يخدم هدف االجتماع. •

العمل على توضيح وتبسيط النقاط الغامضة التي قد تثار بهدف خلق شبكة اتصال فعالة بين   •

 المجتمعيين. 

 الرقابة:   .4

 في هذه النقطة علي قائد االجتماع أن يسال نفسه دائمًا:  

 هدف الذي من أجلة تم هذا االجتماع؟ هل يسير االجتماع وفقًا لل  •

 هل هناك ما يهدد وصول االجتماع لهدفة؟ •

 ماهي البدائل لضمان استمرار االجتماع إلى نتائج محددة في إطار مناخ من الرضاء العام؟  •

 هل حقق االجتماع الهدف ووصل إلى النتائج المحددة في إطار مناخ من الرضاء العام؟  •

التي   • النقاط  اجتماعًا  هذه مجموعة من  بها وهو يعد ويقود  أن يتسلح  االجتماع  لقائد  يمكن 

 فكما سبق القول إن االجتماع في النهاية عملية لها بداية ولها نهاية. 
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ومن منظور أنها عملية إدارة يمكن التفاعل معها وفق خطوات عملية، اال أنها ال يمكن أن تنفصل عن  

 هامتين: 

تداخال  األولي:   هناك  /  أن  التخطيط  من  تفرعت  التي  الفرعية  النقاط  جمع  بين  وتفاعال  وتشابكا 

 التنظيم/ التوجيه/ الرقابة.

أنه مهما تم االلتزام بالمنهج العلمي فال يمكن أن ننكر شخصية وثقافة ومرونة قائد االجتماع    الثانية:

 ومالها من دور في تحقيق االجتماع. 

 بعض النماذج لشخصيات األعضاء:  •

 نظر قادة االجتماعات: من وجهة 

بعد أن تم استعراض خطوات قيادة االجتماع وكيفية النظر إلية، على أنه بمثابة عملية إدارية  

وأن علي قائد االجتماع أن يتعامل مع االجتماع من خالل هذا المنظور ... فان األمر يقتضي أيضًا أن  

الت الذين يشكلون قاعدة  االجتماع هؤالء  أعضاء  لنماذج  بين  نتعرض  ويتم  االجتماع،  قائد  عامل مع 

االثنين قائد االجتماع والمجتمعين تفاعاًل تحكمه عوامل كثيرة ومن هنا سنحاول التعرف على بعض  

 - السمات العامة لشخصيات االجتماع والتي نعرض منها ما يلي: 

 إدارة االجتماعات من وحي كليلة ودمنة.  ❖

 الجلسة: شخصيات األعضاء كما يراه رئيس  

 النوع المتصيد بأسئلته.  .1

 يصب النخاع لرائد الجلسة: أعد أسئلته إلى أعضاء الجماعة.

 النوع المتعالي.  .2

 ال توجد له نقدًا. استخدم أسلوب نعم. ولكن. 

 النوع البليد السلبي.  .3

 ذكر اسئلته لما يثير اهتمامه من عمل.  ىاسأله عن عمله. وشجعه عل 
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 النوع الغير متعاون )المعترض المغلق(. 

 أضرب على وتر طموحه وعواطفه... أعترف بعملة وخبراته واستخدامهما. 

 النوع المنطوي )الخجول(.  .4

 وجه غليه أسئلة سهلة. زد من ثقته بنفسه امتدح قوله ما أمكن. 

 النوع الثرثار.  .5

 وقت الذي سمح له به. قاطعه بلباقة، خذ من ال

 النوع الدعي )يزعم العلم بكل شيء(  .6

 دع األعضاء يعالجون أمر نظرياته. 

 النوع اإليجابي.  .7

 يساعدك مساعدة عظيمة في المناقشة. 

 مكنه من االشتراك في سير الجلسة. واحرص على استخدامه في تقديم المناقشة.

 النوع المشاغب.  .8

 تخدم معه أسلوب المؤتمرات. احتفظ بهدوئك. وال تشتبك في جدل معه اس

 امنعه من احتكار الجلسة. 

 أواًل: المتصيد للخطأ: 

هذا النموذج جاء إلى القاعة وهو في داخله أن يسبب جرحًا لقائد االجتماع فهو رافض ولكن  

 بدون قضية مرر أسئلته دائمًا للمجموعة ولكن دون احتكار للموقف. 
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 ثانيًا: شخصية المتعالي: 

متعاليًا عن جهل وقد يكون متعاليًا لخطأ في سمات الشخصية ولكنه ال يعرف ولذلك  قد يكون  

 ال توجه له نقدًا أمامه المجموعة وحاول أن تستخدم معه نعم ولكن... 

 ثالثًا: شخصية البليد السلبي: 

هذا النموذج قد يكون وليد عدم المعرفة أو الدراية بالموضوع المعروض للمناقشة لذا فقد  

لبي وغير مشارك في المناقشة لذا فيجب أن تشجعه على الحديث عن طريق سؤاله بشكل  نجده س

مبسط وعن أمور تهمه وتشغل اهتمامه خاصة ما يتعلق بمجال عمله وبهذه الطريقة سوف يخرج أواًل  

 من السلبية وبالتشجيع على ما يجب عليه سوف يكون أكثر فاعليه ويندمج في المجموعة. 

 غير متعاون:رابعًا: شخصية ال

 حاول ان تجعله يشارك من خالل سؤال مباشر التقط اجابته واعترف بخبرته. 

 خامسًا: شخصية المنطوي:

حاول أن توجه إلية أسئلة أنت تعلم أنه قادر علي اإلجابة عليها شجعه قل له أنك واثق من   

بنفسه حتى يصبح عضوًا    خبرته التي ستمنح الموقف توضيح أكثر أدر معه حوار قصيرًا يعيد إليه الثقة 

 فعااًل في المجموعة. 

 سادسًا: شخصية الثرثار:   

وهذا النموذج يجب أن يقاطع ولكن باللباقة وتلقط منه الكلمة وذا أصر يلفت نظره إلى وقت  

 الجماعة المتاح. 
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 سابعًا: شخصية المدعي: 

يعرف كل شيء وال يغيب في ذهنه  هذه الشخصية كثيرًا ما نلقاه في حياتنا العادية فهو الشخص الذي  

شيئًا ولديه نظريات واراء يدعي أنها لمفكرين وهي من بنات أفكاره هو يحاول اشعار الجميع بأهميته  

 وخطورته هناك وجهتين نظر في هذه الخصوص: 

 أن تحجمه بنفسك وتفسد عليه متعة ادعاءاته.  األولي: •

 يقوله.   أن تطلب من المجموعة أن تقول رأيها فيما  الثانية: •

 والقرار يتوقف على ما يراه قائد االجتماع صالحًا لهذا الموقف. 

 ثامنًا: شخصية اإليجابي: 

والمقصود هنا باإليجابي هو الشخص الذي يشعرك بأنه حاضر ليستوعب ويفهم ويناقش ما  

عن   المسؤول  على  ويتعين  اللقاء  في  الفعالة  العناصر  من  الشخص  وهذا  عليه  أستغلق  يكون  قد 

 ماعي في مثل هذه الحاالت أن يستثمر هذه الشخصية في اثراء المناقشة داخل اللقاء. االجت

 تاسعًا: شخصية المشاغب: 

أثناء   ويستفز  المناقشة  لدخول  يستفز  األسئلة  كثير  الحركة  كثير  ان  يبدو  االجتماع  داخل 

اال  الوضع في  االجتماع مع  الشخصية كيف تتعامل معها كمسئول عن  أن  المناقشة مثل هذه  عتبار 

 مأمن عضو داخل االجتماع حضر لنفقده. 

ينصح الخبراء في هذا المجال أن علي قائد االجتماع أن يحتفظ بهدوئه عند التعامل مع مثل  

والتقط كلماته وأشكره   أن تدخل معه في مناقشة  الحذر من  أكبر قدر من  النموذج واستخدام  هذا 

 عتمد إلى حد كبير على مرونة وثقافة قائد االجتماع. عليها وحاصر الموقف حتى ال تحتكر الجلسة هذا ي

 )شخصيات األعضاء كما يراها رئيس الجلسة( 
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 فن الحوار:  •

من المؤكد أن قائد االجتماع الواعي والمدرك ألهمية تحقيق أهداف االجتماع يستطيع أن يقود  

األهداف لذا فأن أدارة الحوار  المجموعة من خالل حوار هادف وبناء للوصول إلى القرار الذي يحقق هذه  

بين المجتمعين يعتمد على مجموعة من األصول والقواعد وفي نفس الوقت يحتاج إلى مهارة خاصة 

 يستطيع من خاللها أن يخرج دائمًا بالمجموعة متفقة حول القرار الذي يحقق المصلحة العامة. 

تطيع قائد االجتماع أن يدير  ومن هنا فأننا نستطيع أن نحدد عدد من أنواع األسئلة التي يس

من خالل أي حوار بين المجموعة على اختالف ميولها واتجاهاتها .. فمن المعروف وسبق أن حددنا أنه  

يمكن أن نري مجموعة متباينة من األفراد يحمن منهم اتجاه أو رأى ويمكن من المهارة أن يستطيع  

 نواع هذه األسئلة هي: قائد المجموعة أن يصل بها دائمًا إلى تحقيق الهدف وأ

 سؤال إيضاحي   .1

 سؤال استفساري.  .2

 سؤال مباشر.  .3

 سؤال غير مباشر.  .4

 سؤال مفتوح.  .5

 سؤال مغلق.  .6

 سؤال مردود.  .7

 سؤال دائري.  .8

وكل هذه األنواع من األسئلة طريقة في استعماله ترتبط بنوعية الشخص ونوعية الموقف  

 بفن الحوار.   وهي تعتمد باألساس على مهارة قائد االجتماع وهذا ما يسمي
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بقيت كلمة أخيرة هي أننا في النهاية نتعامل مع االنسان وليس هذا التقسيم مطلق فال يوجد  

التي قد تغلب   الوضوح لبعض المالمح  في قضايا االنسان المطلق وإنما نهدف بهذا التقسيم زيادة 

نموذج ... فاإلنسان هو   على الشخصية أثناء االجتماع، ولكن هذا ال يمنع أ، يجمع االنسان بين أكثر من 

 ركيزة التناقض في الوجود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


