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كما يراها مديرو املدارس املتوسطة  واقع االجتماعات املدرسية
  مبدينة الرياض ومعلموها

نشأ علم اإلدارة مع تطور الفكر اإلنساني في العصر الحديث، حيث اهتم بتنظيم 
المؤسسات العامة والخاصة من خالل نظريات تقدم أفكاراً حول إدارة هذه المؤسسات 

  .بالشكل الذي يحقق أهدافها
انت النظريات اإلدارية القديمة تتمركز حول دور الرئيس في توجيه كو

العاملين، واصدار التوجيهات والقرارات وتخطيط العمل وتنظيمه بشكل فردي مع 
االهتمام بالجانب المادي في حفز العاملين دون مراعاة للنوحي المعنوية، أما العاملين 

فظهرت مفاهيم جديدة في السلوك ، داريلكن سرعان ما تطور الفكر اإل. فدورهم التنفيذ
اإلداري تؤكد ضرورة االهتمام بالدوافع المعنوية للعاملين ومشاركتهم في إدارة 

  .المؤسسة
ويحدد نمط اإلدارة المتبع في مؤسسة ما، مدى نجاحها في تحقيق أهدافها 

ن المشاركة إذ يعتمد النمط الديموقراطي في اإلدارة على إعطاء العاملين قدراً م، بكفاءة
في حل المشكالت واتخاذ القرارات داخل التنظيم فقد أظهرت نتائج الدراسات أنه النمط 

  ).٣٠٣ه ص ١٤١٠النمر، (األمثل في التعامل مع المرؤوسين 
القائمون على إدارة التعليم في المملكة إلى أهمية اإلجتماعات  وقد تنبه

الداخلية لنظام المدارس المتوسطة فنصت الالئحة ، المدرسية في نجاح إدارة المدرسة
والثانوية على وجوب عقد مجلس ألعضاء المدرسة للنظر في سير التربية والتدريس 

وترسل الوزارة ) ١٦، ص١٣٩٠، وزارة المعارف(وتقديم االقتراحات وحل المشكالت 
، وزارة المعارف(العديد من التعاميم تذكر فيها بأهمية عقد اإلجتماعات المدرسية 

  ).٤-١ص، ٢٢٥/٣١/١٤١٤
إال أن هناك بعض ، وبالرغم من األهمية التي تؤديها االجتماعات المدرسية

أو أنها ، فينظر إليها بأنها مضيعة للوقت. االتجاهات السلبية تجاهها مما أفقدها قيمتها
مجال خصب إلصدار األوامر لذا فإن الحاجة تدعو إلجراء دراسة علمية لمعرفة واقع 

  .وما ينبغي أن تكون عليه لتحقيق أهدافها، مدرسيةاالجتماعات ال
 : الدراسةمشكلة

حيث يعطى جميع ، لالجتماعات المدرسية دور مهم في تحقيق أهداف المدرسة
، وتقديم مقترحاتهم وخبراتهم، أعضاء المدرسة فرصة المشاركة في التعبير عن آرائهم

قوي العالقات االنسانية داخل مما يرفع روحهم المعنوية ويزيد من ثقتهم بأنفسهم ن وي
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ص ، ه١٤١٤، هوانه(المدرسة فيشعر العضو بأنه جزء من الكيان الذي يعمل فيه 
  .ويؤثر هذا كله إيجابياً على العمل الدراسي) ١٦٦

ورغم أن البيئة المدرسية تزخر بمجموعة من المعلمين ذوي الفكر الواعي 
إال أن االجتماعات . ت التربويةواإلعداد األكاديمي والتخصصات المختلفة والخبرا

المدرسية التي يعقدها مدير المدرسة لم تؤد إلى الرفع من كفاءة المعلمين واالستفادة 
من خبراتهم ومشاركتهم ألن هذه االجتماعات تتسم بالجمود والروتين والسلبية وهذا ما 

، ات الميدانيةكما تؤكده الدراس، الحظه الباحث في الواقع بصفته عمل معلما في الميدان
حيث أكدت دراسة الشالش على ضعف مهمة مهارة إدارة االجتماعات المدرسية لدى 

فقط من المديرين يمارسون هذه المهارة % ١٤،٣المديرين حيث يرى أفراد الدراسة أن 
  ).١٢٣ه ص ١٤١٣، الشالش(بشكل عال 

كما كشفت دراسة أخرى عن ضعف دور االجتماعات المدرسية في تحقيق 
افها في المدارس المتوسطة والثانوية وعزي ذلك لتدني مساهمة موجهي اإلدارة أهد

من % ٤٣،٦المدرسية في تنمية عنصر االتصال لدى المديرين فقد كشفت الدراسة أن 
عينة الدراسة يرون ضعف مساهمة موجه اإلدارة المدرسية في تنمية عنصر مهارة 

لذا فإن مشكلة ). ١١٠ص ، ه١٤١٣ ،آل عثيمين(إدارة اإلجتماعات لدى المديرين 
الدراسة تتبلور في معرفة واقع اإلجتماعات المدرسية في المدارس المتوسطة في ضوء 

  .وما ينبغي أن تكون عليه في المستقبل، مقومات االجتماعات المدرسية الفعالة
  :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية: أسئلة الدراسة

  جتماعات المدرسية الفعالة؟مامقومات اال -١
  ماواقع االجتماعات المدرسية كما يراها المديرون والمعلمون؟ -٢
  ما المعوقات التي تحول دون تحقيق االجتماعات المدرسية ألهدافها؟ -٣

  :أهداف الدراسة
 .التعرف على مقومات االجتماعية المدرسية الفعالة .١
متوسطة كما يراها التعرف على واقع االجتماعات المدرسية في المرحلة ال .٢

 .المديرون والمعلمون
 .تحديد أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق االجتماعات المدرسية ألهدافها .٣

  :أهمية الدراسة
االجتماعات المدرسية ودورها في نجاح  أهمية هذه الدراسة من أهمية تنبع -١

م كشفت أن نمط ١٩٧٠" SADLER"إدارة المدرسة، ففي دراسة سادلر 
تشاوري هو أكثر األنماط تفضيال لدى عينة البحث، وفي دراسات اإلدارة ال
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أخرى كشفت أن المعلمين يرغبون في المشاركة في إتخاذ القرار وتحمل 
، ١٩٩٢ –الصياد، وآخرون (المسؤولية وهذا يرتبط باإلنتاجية المرتفعة 

، وأكدت دراسة الشمري وجود قدرة قيادية مرتفعة لدى المديرات )٦١ص
 ).١١٩ه، ص١٤٠٩الشمري، (ليماً في محتوى االتصال األكثر تع

ومن المؤمل ان تسهم الدراسة الحالية إبراز الصورة الحقيقة لواقع  -٢
 .االجتماعات المدرسية وتقديم الحلول لتحسين واقعها وفاعليتها

من المرجو أن تكون نتائج هذه الدراسة ذات فائدة للعاملين في الميدان حيث  -٣
عاشور، (جتماعات من المهارات األساسية لتدريب المديرين تعد مهارة إدارة اال

 .ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة) ٣٦٤، ص١٩٩٢
إن الدراسات الميدانية التي أجريت حول االجتماعات المدرسية قليلة على حد  -٤

لذا فقد أوصت أحدى الدراسات العلمية بإجراء دراسة االجتماعات . علم الباحث
اليحيوي، (البنين ودراسة معوقات االجتماعات المدرسية المدرسية في مدارس 

 ).١٦١ه ص ١٤٣١
 :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على دراسة واقع االجتماعات المدرسية في ضوء : الحد الموضوعي

 .وأهم معوقاتها، مقوماتها
اقتصرت الدراسة على مديري المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض : الحد البشري

 .تابعة لوزارة المعارفومعلميها ال
 :مصطلحات الدراسة
يقصد به كل اجتماع رسمي يتم داخل المدرسة يضم مدير : االجتماع المدرسي

  .المدرسة مع بعض أو كل المعلمين والعاملين بالمدرسة
العوامل ذات األهمية المؤدية لنجاح : يقصد بها: مقومات االجتماع المدرسي

  .داف المدرسةاالجتماعات المدرسية في تحقيق أه
جميع العقبات التي تحد من فاعلية : يقصد بها:  معوقات االجتماع المدرسي

  .االجتماعات المدرسية في تحقيق أهداف المدرسة
  :دراسات سابقة

تؤكد الباحثة في دراستها على  :م١٩٩٦ –ه ١٤١٦دراسة منى مؤتمن عماد الدين  .١
 نجاح االجتماعات أو فشلها ن أهمية الطريقة التي تنظم بها االجتماعات حيث تحدد

: ربة على مجموعة من المهارات هيلذا فإن إدارة االجتماع تحتاج لقيادة مد
: المهارات الفنية، كالحزم وتقبل المسؤولية والمبادرة واللباقة: المهارات اإلنسانية
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كالقدرة على : المهارات الفكرية، كاستخدام الوسائل والطرق المحققة نجاح االجتماع
كما تطرقت الباحثة لمراحل تخطيط  ،فهم والربط بين األفكار وحسن التصرفال

ن مرحلة تخطيط االجتماعات المدرسية تضمن إوتنظيم وتقويم االجتماعات حيث 
، فالتخطيط يساعد على تحديد األهداف، عدم سير أنشطة االجتماع عشوائيا

كما يحقق ، حل العملوتحديد مرا، واإلمكانات المطلوبة توافرها لنجاح االجتماع
أما قواعد تنفيذ االجتماع فمن ، التخطيط التنبؤ بالمعوقات التي قد تواجه االجتماع

وعرض ، وحفظ النظام أثناء النقاش، أهمها االلتزام بزمن بدء وانتهاء االجتماع
كما أشارت الباحثة ألهمية تقويم االجتماعات لمعرفة ،الموضوعات بصورة واضحة

 .وبالتالي تعزيز جوانب القوة، اع في تحقيق أهدافهمدى نجاح االجتم
استعرضت الباحثة في صدر دراستها : م١٩٩٦) jeanne Adamsجيني آدمز( .٢

مظاهر عدة تمثل الصورة السلبية لالجتماعات المدرسية ويستنكر الباحث أن تتسم 
 في االجتماعات المدرسية بهذه السلبية ألن الجهود التي يقوم بها المعلمون يومياً

وإذا كان األمر كذلك فلماذا ال ، مجال عملهم تشير إلى أنهم فريق مخلص ومقتدر
تكون اجتماعات المدارس فيها شيء من اإلخالص والحماس حتى يكون هناك 

 :، وتقدم الباحثة في دراستها موجهات لجدول أعمال االجتماع هي!فاعلية أكثر ؟
حث األعضاء على   االجتماع،مراجعة جدول األعمال وموضوعاته عدة مرات قبل

المشاركة في إضافة موضوعات جديدة لجدول األعمال، استخدام أسلوب االختصار 
في صياغة جدول األعمال، تسجيل جميع األعضاء، تحديد بعض األعضاء ليطرحوا 
بعض الموضوعات، االهتمام بالمعلومات والبيانات المساندة لجدول األعمال، تحديد 

كما تقدم الباحثة موجهات حول ما يحتاجه األعضاء داخل  جتماع،الجدول الزمني لال
وتناسب األهداف مع محيط تفكيرهم وعدم ، االجتماع كفهم أساليب تفكير المجتمعين

، ومناسبة الوقت للمجتمعين من حيث عدم اإلطالة، تسلط الرئيس أثناء االجتماع
 لنقطة مهمة وهي تقليل وتعرض الباحثة. وتجهيز غرفة االجتماعات بوسائل الراحة

رسمية االجتماع المدرسي وادخال أشياء محببة في االجتماع ال سيما في أوله مثل 
عدم الدخول مباشرة لموضوع االجتماع والبدء بأشياء مرحة كالحديث عن مناسبة 
قريبة ألحد األعضا، وأخيراً تحذر الباحثة من أن يكون األعضاء في االجتماع 

  .اضرة أو يشاهدون فلماًوكأنهم يستمعون لمح
ابتدأت الباحثة دراستها ببيان : م١٩٨٩) Shirley Boesشيرلي بوس (دراسة  .٣

وتقويم السلوك ، األهداف التي تحققها اجتماعات األساتذة العامة كمناقشة المشاكل
ومن جانب آخر فإن االجتماعات قد  .وتحسين البرنامج المدرسي، وزيادة الفاعلية

ولكن ما السبب في أن يكون هذا االجتماع هادفاً ناجحاً ، لوقتتكون مملة وضياع ل
ويحدد ) رئيس االجتماع(تؤكد الباحثة ان الشخص الذي يدعو لالجتماع  واآلخر ال؟

لذا فإن  .جدول األعمال ويتابع القرارات هو من يحدد مدى نجاح االجتماع من فشله
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 ناجحة وهذه األسس هناك مجموعة من األسس يمكن استخدامها لعمل اجتماعات
تفيد رئيس االجتماع كما تفيد كل من له صلة باالجتماعات كالمعلمين لتعزيز دورهم 

  :في االجتماعات
االجتماعات قد تعقد بشكل دوري روتيني ومثل هذا : متى تعقد اجتماعا  -أ 

أما االجتماعات التي تعقد بحسب ، االجتماع قد ال يقدم اشياء ذات صلة بال
 .يتوقع أن تسهم بشكل كبير في نجاح االجتماعوجود دافع لها ف

 -:متى ال تعقد اجتماعا؟  - ب 
 .ال تعقد اجتماعا بغرض قراءة مادة مطبوعة تم توزيعها -
 .ال تعقد اجتماعا بغرض عمل إعالن عام -
 .ال تعقد اجتماعا كبيراً بغرض عالج مشكلة أناس قليلين وال تخص الجميع -
دما يكون األعضاء مشغولين ال تعقد اجتماعا لمناقشة موضوعات ما عن -

 .بموضوعات أخرى
أخذ رأي األغلبية ، هناك قواعد عامة منها احترام الجميع : توجيهات أثناء االجتماع -ج

كما أن على رئيس ، مع احترام رأي األقلية والعدالة في اتاحة الفرصة للنقاش للجميع
  .راالجتماعات ممارسة بعض السلوكيات التي تزيد من مشاركة الحضو

هدفت : م١٩٩٤ –ه ١٤١٤ دراسة ميدانية –دراسة بعنوان أحمد سعيد درباس  .٤
ومدى ، الدراسة لمعرفة واقع االجتماعات المدرسية من خالل دراسة أسلوب إدارتها

) ١٧(وقد طبقت الدراسة على  .مشاركة المعلمين فيها من وجهة نظر المديرين
ون المجتمع الكلي للمديرين في مديراً للمرحلة المتوسطة والثانوية والذين يمثل

مدينة الطائف ولتحقيق أهداف الدراسة وضع الباحث استبانة تناولت عدد مرات 
، ومدى اشتراك المعلمين في وضع خطة االجتماع وتحديد أهدافة، االجتماع في العام

الحوار واألخذ بمقترحات المعلمين، والمشاركة في إدارة ، واختيار الوقت والمكان
أن عدد االجتماعات التي تعقدها هذه المدارس : ل الباحث لعدد من النتائجقد توصو

أن ، قليل مما يعني أن النمط السائد اإلداري في هذه المدارس يميل لألوتوقراطية
المديرين يتيحون فرصة ال بأس بها أمام المعلمين للمشاركة في صياغة جدول 

ين بجدول األعمال لما ذلك من أن المديرين يحرصون على تزويد المعلم ،األعمال
أن إدارة المديرين لدفة الحوار أثناء االجتماع  ،مردود طيب في سير أعمال االجتماع

تقلل إلى حد كبير من حماسة المجتمعين إلبداء وجهات نظرهم مما يجعل مشاركتهم 
أفاد المديرون أن ترك دفة الحوار للمختصين من المعلمين يسهم في تقرير  ،هامشية

أكد المديرون أهمية إتاحة الفرصة ، هات النظر ويوصل لقناعات مشتركةوج
أكد المديرون أن القرارات المنبثقة عن معلمين إلبداء وجهات نظرهم بحرية، لل

أكد المديرون ، مما يؤكد إيمانهم بمبدأ المشاركة. االجتماع هي من صنع الجميع
 . عن االجتماعات وتقويمهاأهمية وجود خطة عملية لمتابعة القرارات التي تصدر
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تناولت هذه الورقة جانبا من جوانب عمل مدير  :ه١٤١٢ورقة عمل للحصيني   .٥
المدرسة هو المجالس المدرسية باعتبارها عمال تنظيما فقد أكد الباحث أن المجالس 
ليست عمال هامشيا من أعمال المدير بل من واجباته الرئيسية كما نصت اللوائح 

 الباحث لمفهوم المجالس المدرسية وأهمية تعاون العاملين مع وتطرق. التنظيمية
وركزت الورقة على دور  .مدير المدرسة لتحقيق أهداف المجالس المدرسية

االجتماعات في اشاعة الجو الشوري داخل المدرسة ودورها في تفويض المهام 
ين عموما وما تمنحه االجتماعات من خبرات للعامل، للعاملين وسرعة إنجاز األعمال

 .وفي مجال العمل اإلداري خصوصا
هدفت الدراسة التعرف على مدى ممارسة : م١٩٩١ –ه ١٤١١دراسة اليحيوي   .٦

مديرات المدارس المتوسطة والثانوية الحومية للبنات بالمدينة المنورة لمجاالت 
 القيادة –التنظيم –التخطيط : الدراسة المتصلة بإدارة االجتماعات المدرسية وتشمل

كما ،  حسب آراء كل من المديرات والمعلمات– التقويم – المتابعة – اتخاذ القرار –
هدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين آراء المديرات والمعلمات تبعاً لمتغيرات 

نوع ، الدورات التدريبية، الخبرة، اإلعداد األكاديمي، الدراسة وهي المرحلة التعليمية
وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من . المدرسيحجم المبنى ، المبنى المدرسي

وسلكت ، معلمة) ٣٨٠(وعينة من المعلمات مكونة من ، مديرة ووكيلة) ٥٠(
ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت ، الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي

وخرجت ، عبارة موزعة على مجاالت الدراسة السابقة) ٥٨(استبانة مكونة من 
أن مديرات المدرسة يمارسن جميع مجاالت الدراسة السابقة  :عدة نتائجالدراسة ب

في حين ، بدرجة متوسطة)  المتابعة- اتخاذ القرار – القيادة – التنظيم –التخطيط (
ترى مديرات المدارس أنهن يمارسن ، بدرجة ضعيفة) التقويم(أنهن يمارسن مجال 

 المعلمات أن مديرات المدارس ترى، جميع مجاالت الدراسة السابقة بدرجة عالية
في ، بدرجة متوسطة)  المتابعة- اتخاذ القرار – القيادة –التنظيم (يمارسن مجاالت 

أن المديرات يرين أنهن ، بدرجة ضعيفة)  التقويم-التخطيط (حين يمارسن مجالي 
أنه ال فرق في  ،يمارسن جميع مجاالت الدراسة بدرجة أكبر مما ترى المعلمات

االت الدراسة حسب المرحلة التعليمية أو الخبرة أو الدورات التدريبية ممارسة مج
، أو نوع المبنى المدرسي أو حجم المدرسة والتأهيل األكاديمي حسب آراء المديرات

ترى المعلمات في المرحلة المتوسطة والثانوية أن المديرات يمارسن جميع مجاالت 
ت على مؤهل تربوي فيرين أن الدراسة بنفس المستوى أما المعلمات الحاصال

بدرجة )  المتابعة- اتخاذ القرار – القيادة –التخطيط (المديرات يمارسن مجاالت 
فال ) التنظيم والتقويم(أكبر عما ترى المعلمات غير المؤهالت تربويا أما مجالي 

 .يوجد فرق
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ن سعى الباحث في دراسته الحالية االستفادة م :التعليق على الدراسات السابقة
  : الدراسات السابقة من حيث

 .تكوين تصور شامل لموضوعات الدراسة الحالية -
 .إعداد االستبانة -
ربط نتائج الدراسات السابقة بالدراسة الحالية بما يحقق اهداف الدراسة  -

 .ويحقق الترابط في مجال البحث العلمي
، ابقةالحالية والدراسات الس ويمكن القول بأن هناك أوجه اختالف بين الدراسة

 -: حيث أنه من المؤمل أن تسهم الدراسات الحالية في تحقيق اإلضافات اآلتية
إبراز موضوع االجتماعات المدرسية دراسة شاملة ولكل ما يتعلق بموضوع  -١

 .االجتماعات المدرسية بشكل مباشر
، إدارة االجتماعات، أنماط االجتماعات(إبراز االجتماعات المدرسية في محاور  -٢

من ) مشاركة المعلمين والطالب في االجتماعات، س الجلسةمهارات رئي
وجانب أهمية الممارسة في ضوء مقومات ، جانب واقع الممارسة، جانبين

 .االجتماعات
إبراز أنماط االجتماعات المدرسية في نظام اإلدارة المدرسية في المملكة  -٣

 .العربية السعودية 
 .ميتهاإبراز واقع مشاركة الطالب في االجتماعات وأه -٤
 .إبراز األهداف المتحققة لالجتماعات المدرسية ميدانياً -٥
 .إبراز أهم معوقات االجتماعات المدرسية ميدانياً -٦

الهدف منها التأكد على أهمية ، وأخيراً فإن الدراسة الحالية تعد محاور بحثية
  .االجتماعات المدرسية وصوالً لتحقيق أهداف المدرسة التربوية والتعليمية

  :النظري للدراسةاإلطار 
  مفهوم االجتماعات المدرسية

تجمع بعض الناس لبلوغ غاية "االجتماعات بـ " شارب وداوس"يعرف 
 ].٨١ه ص ١٤٠٠، زيادة" [مشروعة أو تواجد شخصين كحد أدنى ألي غرض مشروع

لقاء بين أكثر من فرد في مكان وزمان محددين للتداول والتشاور "ويعرفها زيدان بـ
 حول موضوع او مشكلة بغرض تحليلها واتخاذ قرار بشأنها، وينطوي وتبادل الرأي

االجتماع على مفهوم التعاون بين أفراد يختلفون في ثقافتهم وخبراتهم يحاولون معاً عن 
، ١٩٩٧" [طريق المناقشة الموضوعية الوصول إلى حل للمشكالت المعروضة عليهم

  ].٨ص 
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 من المجالس واللجان لكل منها مجموعة"وتعرف االجتماعات المدرسية بأنها 
وظائف ومسئوليات محددة عن طريقها تتمكن اإلدارة المدرسية القيام بعملها وأداء 

ه ١٤٠٨، عرفات" [مهامها بأسلوب ديموقراطي منظم يهدف لتحقيق الغايات التربوية
  ].٥٦ص

  : تصنف االجتماعات بحسب عوامل عدة هي :تصنيف االجتماعات
 :الرسمية  - أ

حيث تتسم هذه االجتماعات بقواعد وتقاليد ونظم إدارية : سودها الرسميةاجتماعات ت -١
واشتراط توافر النصاب ، وتنظيم جداول األعمال، معينة كالدعوة المسبقة لالجتماع

 ].١٢٣، ص ١٤٠٩، المصري[الخ ... وطريقة التصويت ، لصحة انعقاد االجتماع
ماعات وعدم التقيد الكامل وتتسم بمرونة في إدارة االجت: اجتماعات أقل رسمية -٢

بالشكليات الخاصة بإدارة االجتماعات كالسماع لعضو التحدث ألكثر من مرة إذا سمح 
ويظهر مثل هذا النوع إذا كان عدد المجتمعين قليل وفي االجتماعات . له الرئيس

وينبغي مالحظة أن هذا النوع ال يعني العشوائية في إدارة االجتماع وإنما ، القصيرة
 ه، ١٤٠٩المصري [تزام ببعض قواعد إدارة االجتماعات ألنها كافية إلنجاحه االل
 ].١٢٣ص

 : المستوى اإلداري  - ب
تقتصر على أعضاء اإلدارة العليا وتهتم باالستراتيجيات : اجتماعات اإلدارة العليا -١

 "بالمجالس"اإلدارية ورسم السياسات واعتماد الخطط وتسمى اجتماعاتها 
 اللجان من ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعمل اللجان تعد: اجتماعات اللجان -٢

 .على التخصص في موضوع معين من خالل تجمع عدد من ذوي الخبرة
عبارة عن لقاء بين الرؤساء والمرؤوسين للتعرف على مطالبهم : اجتماعات مفتوحة -٣

 ].١٢٥-١٢٤ص ، ه١٤٠٩، المصري[واحتياجاتهم 

  : االجتماعات الدورية والطارئة-ج
، اسبوعية، شهرية، يحدد لها زمان محدد سواء كانت يومية: جتماعات الدوريةاال -١

 .سنوية
وتعتقد بهدف مناقشة مواضيع طارئة عاجلة تحتاج لبحث وقد : االجتماعات الطارئة -٢

  ].١٢٠- ١١٩ه ص ١٤٠٨، العثيمين[يؤدي تأجيلها ألضرار 
  :مقومات االجتماعات المدرسية

ية في نظام اإلدارة المدرسية في المملكة العربية أنماط االجتماعات المدرس :أوال
  : السعودية
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تعد اجتماعات المجالس واللجان إحدى الركائز األساسية ألي نظام إداري 
  .مدرسي لما توفره االجتماعات من نظام اتصال إداري إيجابي

ه ١٤١٩وقد نصت الالئحة التنظيمية للمدارس المتوسطة الثانوية الصادرة عام 
ب عقد مدير المدرسة لمجموعة من اجتماعات المجالس واللجان وتخويله على وجو

كما زاد اهتمام وزارة ، بتشكيل ما يراه من مجالس ولجان بما يحقق أهداف المدرسة
المعارف باالجتماعات من خالل توجيهها مديري المدارس إلى عقد أنماط جديدة من 

  .المجالس واللجان
 :مجلس المعلمين  - أ
، والوكيل نائباً، يتشكل المجلس من مدير المدرسة رئيساً :تشكيل المجلس -١

وعضوية جميع العاملين بالمدرسة من ، والمرشد الطالبي أمين سر مقرراً
كما يكون ، ويجتمع المجلس خارج أوقات الدوام كل شهرين مرة .المعلمين

، ه١٣٩٠، وزارة المعارف[. لمدير المدرسة الحق في عقده كلما دعت الحاجة
  .]١٦ص 

 -:أعمال المجلس -٢
  . مناقشة شئون المدرسة بشكل عام والبحث عن حلول مناسبة لمشكالتها٢/١
  .مناقشة الخطة التي وضعها مدير المدرسة لسير العمل خالل العام الدراسي٢/٢
  . استعراض ما يستجد من األنظمة الواردة من اإلدارة العليا٢/٣
، النشاط، جدول الحصص(ف  توزيع األعمال على المعلمين وهيئة اإلشرا٢/٤

  ).اإلشراف اليومي
، تعميم وزارة المعارف[ مناقشة إعداد االختبارات الشهرية والفصلية ونتائجها ٢/٥

١٤١٤.[  
 : مجلس إدارة المدرسة  - ب
المرشد الطالبي ، الوكيل نائباً، يتشكل من مدير المدرسة رئيساً: تشكيل المجلس -١

 .حسب حجم المدرسةعضوية عدد من المعلمين ، أمين سر مقرراً
 :أعمال المجلس -٢

 مناقشة القضايا المستعجلة كالمشكالت التي تحدث بين الطالب أو موظفي ٢/١
  .المدرسة والتحقق فيها

  . مشاركة مدير المدرسة فيما يلزم من األعمال ومناقشة النظم الداخلية٢/٢
  . اإلشراف ومتابعة األعمال اإلدارية المدرسية٢/٣
  .لثواب والعقاب للطلبة المتفوقين أو المقصرين مناقشة قضايا ا٢/٤
  . المشاركة في إعداد جداول أعمال بعض االجتماعات٢/٥
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 تحديد نوعية مشاركة المدرسة في اسابيع الخدمة وتخصيص اللجان التي تعنى ٢/٦
  ].١٦٨-١٦٦ه، ص ١٤١٤العوض ،.[بذلك 

  :  مجلس اآلباء والمعلمين-جــ 
، أحد أولياء األمور نائباً،  المدرسة رئيساًيتشكل من مدير: تشكيل المجلس -١

ثالثة أولياء أمور أعضاء يتم ، ثالثة معلمين أعضاء، المرشد الطالبي مقرراً
وتنعقد اجتماعات هذا .اختيارهم قبل الجمعية العمومية لآلباء والمعلمين

 ]٨٨ص، ه١٤١٧، دليل وزارة المعارف[المجلس مرة كل شهر 
 -: أعمال المجلس -٢

  .ق العالقات بين البيت المدرسة والمجتمع الخارجي ككل توثي٢/١
  . اإلفادة من خبرات أولياء األمور من أنواع النشاط المختلفة٢/٢
ص ، ه١٤١٤، عبد الهادي[ دراسة مشكالت الطالب داخل المدرسة وخارجها ٢/٣

٤٣.[  
ه ١٤١٤، الحقيل[ تدارس حاجات التالميذ النفسية والعقلية والبدنية واالجتماعية ٢/٤

  ].١٤٩ص 
  -:  مجلس النشاط المدرسي-د
الوكيل نائباً الرائد ، يتشكل من مدير المدرسة رئيساً: تشكيل المجلس -١

وعضوية المشرفين على الجماعات ورواد ، مقرراً) المرشد(االجتماعي 
 .الفصول ويحبذ اشتراك نخبة من الطالب المتميزين في األنشطة

 -: أعمال المجلس -٢
  . الخارجي–اط المدرسي الداخلي التخطيط للنش ٢/١
  .دراسة خطط النشاط المقدمة من مشرفي الجماعات وإقرارها ٢/٢
  .تنظيم المسابقات داخل المدرسة وخارجها ٢/٣
  ].١٩٨ص ، ه١٤١٦، المنيف[ اإلشراف على طرق تنفيذ ألوان النشاط المختلفة ٢/٤
  :  مجلس معلمي التخصص الواحد-ه
يختار ، وكيل المدرسة نائباً، ير المدرسة رئيساًيتشكل من مد: تشكيل المجلس -١

وزارة [بقية معلمي التخصص أعضاء ، أكثر المعلمين خبرة ليكون مقرراً
 ].١٧ص، ه١٤١٧المعارف 

 : أعمال المجلس -٢
  . مناقشة ما يتعلق بتدريس المادة فنيا٢/١ً
  . مناقشة الوسائل المعنية على رفع مستوى المادة التدريسي٢/٢
  .لضعف الدراسي في التخصص المعني ووسائل عالجه دراسة ا٢/٣
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 اقتراح بعض البحوث التربوية واألنشطة المساعدة على النهوض بتدريس المادة ٢/٤
  ].٤٥ص ، ١٩٨٥، سمعان[كتبادل الزيارات بين المعلمين والدروس النموذجية 

  :  مجلس رواد الفصول-و
الرائد ، ل نائباًالوكي، يتشكل من مدير المدرسة رئيسا: تشكيل المجلس -١

 .رواد الفصول أعضاء، أمين سر مقرراً) المرشد(االجتماعي 
 -: أعمال المجلس -٢

  . مناقشة خطط نشاط الفصول وإقرارها قبل دفعها لمجلس النشاط٢/١
  . متابعة أنشطة الفصول وتقويمها٢/٢
  . دراسة محاضر اجتماعات الريادة التي تتم داخل الفصول٢/٣
 االجتماعية واقتراح – النفسية –ب ذوي المشكالت الصحيحة  متابعة حصر الطال٢/٤

  .الطرق المناسبة لمساعدتهم
  ].٧ص ، ه١٤١٧، آل عثيمين.[ تحديد المهام التي توكل للرائد وكيفية القيام بها ٢/٥
  -:  لجنة توجيه الطالب وإرشادهم-ز
 الطالبي المرشد، الوكيل نائباً، تتشكل من مدير المدرسة رئيساً: تشكيل اللجنة -١

 .ثالثة معلمين من رواد الفصول أعضاء، مقرراً
  .وتعتقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة

  -: أعمال اللجنة -٢
  . إعداد خطة لبرامج التوجيه واإلرشاد بالمدرسة وفقاً لخطة إدارة التعليم٢/١
  . المتابعة والتقويم لهذه البرامج والعمل على تطويرها٢/٢
  .لعمل على توثيق عالقة المدرسة بالبيت ا٢/٣
  . متابعة المستوى التحصيلي للطالب٢/٤
دليل وزارة [ المصادقة على التقرير الختامي لبرامج التوجيه واإلرشاد بالمدرسة ٢/٥

   ].٨٧-٨٦ه ص ص ١٤١٧، المعارف
  -:  لجنة رعاية السلوك-حـ 

المرشد الطالبي ، ائباًالوكيل ن، تتشكل من مدير المدرسة رئيسا: تشكيل اللجنة -١
 .ثالثة معلمين من رواد الفصول أعضاء، مقرراً

  .وكلما دعت الحاجة وتعقد اجتماعات هذه اللجنة بشكل دوري
 -: أعمال اللجنة -٢

،  التعرف على الظواهر السلوكية السوية وغير السوية في المدرسة٢/١
  .ةواقتراح اإلجراءات التربوية المناسب، ومعرفة أسبابها دوافعها
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  . االجتماع بالطالب من ذوي السلوك غير السوي٢/٢
دليل وزارة [ تعزيز السلوكيات االيجابية بتكريم ذوي السلوك المثالي ٢/٣

  ].٨٩ص ، ه١٤١٧، المعارف
  -:  لجنة المكتبة المدرسية-ط
أمين المكتبة عضواً ، تتشكل من مدير المدرسة رئيساً أو وكيلها: تشكيل اللجنة -١

 .وعضوية عدد من المعلمين يمثلون التخصصات كافة. وسكرتيراً لها
وتعقد الجنة اجتماعاتها كل شهر مرة كلما كان ذلك ممكناً على أال يقل عن 

  اجتماع كل شهرين
 : أعمال اللجنة -٢
  . وضع الترتيبات الداخلية لتنظيم عمل المكتبة مثل مواعيد فتح المكتبة وإغالقها٢/١
 من الجهات الداخلية بعد التأكد من صالحية الهدايا  قبول الهدايا المقدمة للمكتبة٢/٢

اما الهدايا المقدمة من جهات أجنبية فال يبت في ، وإرسال بيان بها إلى إدارة التعليم
  .قبولها إال بموافقة إدارة التعليم

  . فحص التقرير السنوي الذي يقدمه أمين المكتبة٢/٣
  .ة اإلشراف على الجرد السنوي لمحتويات المكتب٢/٤
كاقتراح بعض الكتب التي يحتاجها :  العمل على تنمية خدمات المكتبة المدرسية٢/٥

 اعتماد الكتب والمواد المكتبية التي تدعو الحاجة للتخلص منها واستبدالها ٢/٦. الطالب
   ].٨٤ص ، ه١٤٠٥، البديوي[أو إصالحها 

  -: لجنة اإلشراف على المقصف–ي 
عضوية ، رائد النشاط نائباً، مدرسة رئيساًيتشكل من مدير ال: تشكيل المجلس -١

 .اثنين من المعلمين أحدهما رياضات واالخر تربية إسالمية
 -: أعمال اللجنة -٢
  . اإلشراف العام على المقصف٢/١
  . متابعة أوجة الصرف من عائدات المقصف٢/٢
  . متابعة التزام المؤسسة المشغلة للمقصف بالشروط الصحية٢/٣
المقصف والتوقيع على فواتيرها وتسجيلها في سجل خاص  اعتماد مصروفات ٢/٤
  ].ه١٤١٦، تعميم وزارة المعارف[

  -:  مجلس الصندوق المدرسي-ك
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رائد ، يتشكل المجلس من مدير المدرسة رئيسا أو من ينيبه: تشكيل المجلس -١
اثنين من مشرفي جماعات النشاط أعضاء وتعقد اجتماعات ، النشاط أميناً

وللمجلس تفويض بعض صالحيته لرئيسه أثناء ، المجلس بشكل دوري
 .االجازة

 -:أعمال المجلس -٢
  . العمل على توفير موارد مالية كافية ومستمرة للمدرسة٢/١
  . تنظيم أوجه الصرف داخل المدرسة٢/٢
  . خدمة البيئة والمجتمع المحيط بالمدرسة٢/٣
  . مساعدة الطالب ذوي الحاجة٢/٤
  . دعم األنشطة الطالبية٢/٥
  .شجيع المتفوقين نشاطاً ودراسة ت٢/٦
  . العمل على تنظيم اعمال الصيانة واإلصالحات الطارئة٢/٧
  ].ه١٤١٧، تعميم وزارة المعارف[ المشاركة في تمويل صندوق اإلدارة التعلمية ٢/٨
  -:  لجنة العلوم والمختبر-ل
، محضر المختبر مقرراً لها، تتشكل من مدير المدرسة رئيساً: تشكيل اللجنة -١

 .ضوية معلمي العلومع
  .وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة

  - :أعمال اللجنة -٢
  . التعرف على أوجه النقص في المختبر ومرافقه٢/١
 اإلشراف على جميع إجراءات التسليم واالستالم والجرد وغلق المختبر في نهاية ٢/٢

  ].١٥، ص ١٩٩٢، المعارفدليل وزارة [العام وفتحه في بداية العام الدراسي 
وباإلضافة لهذه المجالس واللجان الرسمية فإن هناك مجالس ولجان يمكن أن 

  :يشكلها مدير المدرسة حسب الحاجة إليها ومن تجارب المديرين
ويهدف هذا االجتماع دراسة جوانب اإلدارية البحتة داخل : اجتماع االداريين بالمدرسة*

وبقية إداري ، ه األكمل ويمثل مدير المدرسة رئيساالمدرسة وسبل تنظيمها على الوج
 .المدرسة أعضاء

  :إدارة االجتماعات المدرسية
  : أهداف االجتماعات المدرسية
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اهتم علماء اإلدارة العامة باالجتماعات في اآلونة األخيرة أكثر من ذي قبل 
  .الفهابسبب ذيوع استخدام االجتماعات في العملية اإلدارية في المؤسسات على اخت

ويعود ذيوع استخدام االجتماعات كوسيلة إدارية إلى تطور الفكر االنساني 
باتجاهه نحو الفكر الجماعي واالدارة الديموقراطية وإلى األهداف المهمة التي تحققها 

  .االجتماعات
   -:الهداف العامة لالجتماعات) هيكل(ويحدد 

 .تنشيط االهتمام بالمشكالت والمقترحات واألفكار -١
 .مساعدة في حل هذه المشكالت والوصل لنتائج إيجابيةال -٢
 .اكتساب القبول لدى الجماعة للتقدم في تنفيذ الحلول التي تقررت -٣
 ].١٠٩ه، ص ١٤١١هيكل، [الحصول على معلومات وبيانات وخبرات جديدة  -٤

  -:أهدافا أكثر تفصيال تحققها االجتماعات المدرسية) األفندي(كما يذكر 
 .فيما بين اإلدارة والمعلمين وفيما بين المعلمين أنفسهماالتصال والتنسيق  -١
 .التعرف على المشكالت التي تواجه المدرسة، واقتراح الحلول المناسبة لها -٢
 .تبادل الخبرات التربوية فيما بين المعلمين بما يساعد على نموهم المهني -٣
ق إيضاح ما يرد من الجهات اإلدارية العليا من لوائح ونظم، وبيان الطر -٤

 ].١٨٢ -١٦٧، ص ص ١٩٧٦األفندي، [السليمة في تنفيذها 
كما تسهم االجتماعات المدرسية في تحسين جودة القرارات داخل المدرسة من 
خالل مشاركة المعلمين في عملية صنع القرار مما يؤدي إليجابيات منها قبول المعلمين 

مصطفي، [. ة والعمللهذه القرارات لما تحمله من موضوعية ومراعاة لمصالح المجموع
  ].١١٥، ص ١٤٠٦

كما تساعد االجتماعات على تحقيق جملة من األهداف منها رفع الروح 
المعنوية للعاملين، وزيادة انتمائهم للعمل لما تتيحه االجتماعات لهم من فرصة المشاركة 
للتعبير عن آرائهم أيا كان مركز العضو في المؤسسة، كما تعمل االجتماعات على توثيق 

، ص ص ١٩٩٠سليمان، [الصلة بين مجموعات العاملين، وإذكاء روح العمل التعاوني 
١٥٨-١٥٧.[  

هدافاً عامة تحققها االجتماعات على اختالفها، أما وتعد األهداف السابقة أ
المجالس واللجان المدرسية فإن لكل اجتماع مجلس أو لجنة أهدافه الخاصة حسب 

  .موعها أهداف االجتماعات المدرسية العامةأعمال كل مجلس او لجنة تحقق في مج
  :مرحلة التخطيط لالجتماعات
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، ص ١٩٩٦، كينان[من نجاح االجتماعات يتحدد قبل انعقادها % ٨٠يقال أن 
ا يحققه ويعد التخطيط لالجتماعات من األسس اإلدارية الهامة إلنجاز األعمال لم]. ٣١

  :التخطيط من أهداف أهمها
 .وقت الالزمة إلنجاز كل مرحلةتحديد مراحل العمل وال -١
 .استشراف المشكالت التي قد تعترض سير العمل واقتراح الحلول لها -٢
 ]١٩١، صه١٤٠٣، ياغي[خطة بما تم إنجازه تسهيل عملية التقويم بمقارنة ال -٣

كما يؤدي تخطيط االجتماعات بشكل خاص إلى تهيئة األعضاء مما يضمن مشاركة فعالة 
  -: االجتماعات مجموعة من الخطواتوتشمل عملية تخطيط  .لهم

من المفيد دائما التفكير مسبقا قبل االجتماع عن الهدف من  :تحديد أهداف االجتماع  .أ 
وعما إذا كان هناك وسائل بديلة أقل ، االجتماع وعما إذا كانت هناك حاجة لعقده

وتقع مسؤولية تحديد  ].٣٢ص ، ١٩٩٦، كينان[جهداً ووقتاً تعطي نفس النتيجة 
، اف االجتماع على رئيسة الذي يجب أن يراعى فيها مناسبتها مع زمن الطرحأهد

  -: أهداف االجتماعات بــ" زيدان"ويحدد  .وواقعية األهداف وقابليتها للتنفيذ
 .تزويد األعضاء بمعلومات أو تعليمات خاصة بالعمل -١
 .مناقشة بعض الموضوعات للحصول على آراء األفراد ومقترحاتهم -٢
معين في صنع بعض القرارات الخاصة بحل احدى المشكالت في اشراك المجت -٣

 ].١٩-١٨، ص ١٩٩٧زيدان ،[العمل 
يسهم تحديد المكان المناسب لالجتماع وحسن تنظيمه في  :تحديد مكان االجتماع. ب

نجاح االجتماع وفاعلية المشاركين ويستحسن مراعاة القواعد التالية فيما يخص 
  :مكان االجتماع

 ).بيضاوي/ شكل دائري ( بشكل يتيح رؤية كل منهم لآلخر جلوس األعضاء -١
 .توسط جلوس رئيس االجتماع بين المجتمعين -٢
مع مراعاة .  كراسي– أقالم –تجهيز غرفة االجتماع بما يلزم من أوراق  -٣

 ].٣٠-٢٩ص ، ١٩٩٦، كينان[ الهدوء – التهوية -عناصر االضاءة
  :  تحديد وقت االجتماع- ـجـ

  . الدقيقة- الساعة–جتماع تحديد اليوم يشمل تحديد وقت اال
وعلى مستوى االجتماعات المدرسية فإن هناك اتجاهات عدة في تحديد وقت االجتماع 

  : هي
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وقد نص على ذلك النظام الداخلي للمدارس : االجتماع بعد الدوام الرسمي -١
وذلك بالنسبة ] ١٦ص ، ه١٣٩٠، وزارة المعارف[المتوسطة والثانوية 

 . المعلمينالجتماع مجلس
وهو معمول به في بعض المدارس االمريكية حيث : االجتماع قبل بدء الدوام -٢

ويعاب ، ينظم الجدول الدراسي على أساس حضور المعلمين قبل الدوام
على هذا االتجاه قصر الوقت المخصص لالجتماع بما ال يسمح الوصول 

متهيئين بحكم ـ أن المجتمعين ) غير مجدولة(لنتائج أو قطع االجتماع 
وينبغي مراعاة أال يكون مناقشة . لمناقشة أي موضوع لتخصصهم

الموضوعات غير المجدولة على حساب الموضوعات األساسية كما أن 
، زيدان[طبيعة الموضوعات تنحصر في اختصاصات كل مجلس أو لجنة 

 ].٢٠ه ص ١٤١٧
لبيانات فإنه وبالنسبة للموضوعات التي يحتاج نقاشتها ألوراق معززة كالتقارير وا

مع جداول االعمال لألعضاء قبل وقت االجتماع " األوراق المعززة"البد من أرفاق 
  ].٣٠ص، ١٩٨٨، بيل.[بوقت كاف 

  -: توجيه الدعوة للمشاركين-و
وغالبا تكون الدعوة من خالل إرسال جدول ، تعد آخر مراحل االعداد والتخطيط

  -:نقاط رئيسية" كيت كينان"ويحدد ، األعمال
 .مكانه، تاريخه، مدته، هدف من االجتماعال -١
 .تحديد المشاركين في االجتماع -٢
 .مواضيع النقاش -٣
 .أعمال أخرى -٤
 .تاريخ االجتماع التالي -٥

ويتيح إرسال نسخة من جدول األعمال لكل مشارك فرصة التحضير لالجتماع 
  ].٢٧ص ، ١٩٩٦، كينان[وربما اقتراح مواضيع اضافية مهمة 

للتطوير اإلداري والتخطيط بوزارة التربية والتعليم نموذج وتقدم اإلدارة العامة 
  " ١"نموذج . دعوة لعقد االجتماعات المدرسية

  *دعوة لعقد اجتماع مدرسي "١"نموذج رقم 
  المملكة العربية السعودية

  وزارة التربية والتعليم
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  اإلدارة العامة للتطوير اإلداري والتخطيط
  دعوة لعقد اجتماع

  .تماعموضوع االج: أوال
٣-  

  الهدف : ثانياً
  جدول األعمال : ثالثاً

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  

  أسلوب االجتماع :رابعاً
  المعلومات المرفقة: خامسا

 ]صادر عن االدارة العامة للتطوير والتخطيط اإلداري، وزارة التربية والتعليم.[ 
  : مرحلة تنفيذ االجتماع

اء االلتزام باألسس لتنفيذ االجتماع وإدارة وقته يتعين على رئيس االجتماع واألعض
  : اآلتية

 .بدء االجتماع في الوقت المحدد حتى لو لم يصل بعض األعضاء -١
 .عرض الموضوعات وتحليلها بشكل كاف قبل طرحها على األعضاء للنقاش -٢
وإعطاء الفرصة للعضو الذي ، إعطاء األعضاء فرص متساوية إلبداء آرائهم -٣

 .يطلب المداخلة مع بقاء األولوية لمن لم يشارك
ضبط نظام النقاش والمداخالت أثناء االجتماع بحيث ال يتحدث أكثر من عضو  -٤

ومنع المناقشات الهامشية بين المجتمعين والخروج عن موضوع ، في وقت واحد
 .النقاش

إحالة الموضوعات التي لم تستوف حقها إلى لجنة فرعية أو تأجيلها لالجتماع  -٥
 .الالحق

 ].٣٥-٧٣ص ص ، ١٩٨٢، أبو شيخة.[تدوين وقائع االجتماع  -٦
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على أهمية استخدام سائل االيضاح للمساعدة في عرض " زيدان"ويؤكد 
  ].٦٠ه ص ١٤١٧، زيدان[موضوعات االجتماعات 

  :مرحلة متابعة االجتماعات
وعند تذمر األفراد من االجتماعات فإن ، بعد نهاية االجتماع يبدا العمل الحقيقي

وي األكثر شيوعا إذ أنه ليس هناك معنى عدم إتخاذ اجراءات متابعة هي أحد الشكا
، ١٩٨٨ بيل[لوجود مجموعة عمل ال تضع النتائج التي توصلت إليها موضوع التنفيذ 

  ].١١٦ص 
  -: وتحقق عملية المتابعة كعملية إشراف مجموعة من األهداف

وضمان الفهم الصحيح من ، التأكد من التزام المجتمعين بما تم االتفاق عليه -١
 .قبل المنفذين

، االفندي[ما تم االتفاق عليه  تشجيع األعضاء أو ربما الضغط عليهم إلنجاز -٢
 ].١٥٨ص ، ١٩٧٢

  -: ومن األمور التي تستوجب المتابعة أمرين هما
عند مناقشة بعض الموضوعات أثناء االجتماعات فإن المجتمعين قد ينسون  -١

هذه الظروف وبالتالي فإن ، ظروف العالم الحقيقي لبيئة العمل مثل ضغط العمل
 .سرعان ما تظهر لمجرد الرجوع لمكان العمل

وهي " شخصية االجتماع"المشاركون في االجتماع قد يكتسبون ما يسمى  -٢
شخصية ال عالقة لها بشخصيتهم في مكان عملهم التي هي شخصية مترددة 

 ].١٢٠ص ، ١٩٨٨، بيل[غير فاعلة 
  :تيةآلولتحقيق عنصر المتابعة فإنه يمكن استخدام الوسائل ا

التبكير في إعداد محضر االجتماع وتوزيعه على األعضاء حيث ال يزال  -١
 .االعضاء مدفوعين بحافز أحداث االجتماع وتشجيع االعضاء على االلتزام به

 .مالحظة المدير المباشرة وكافة العاملين -٢
اتصال المدير بمجاالت العمل المختلفة بمختلف وسائل االتصال كالتقارير  -٣

سير العمل أو االجتماعات حيث يناقش في كل اجتماع ما تم المكتوبة عن 
 ].٨٦ص ، ه١٤٠٦، الحقيل[تنفيذه من نتائج االجتماع السابق 

  : مرحلة تقويم االجتماعات
عملية منظمة تهدف في مجملها للتأكد من النجاح في الوصول "عملية التقويم 

   ]١٠٤ص ،  تاريخبدون، الدويك" [لألهداف المحددة مسبقا في مرحلة التخطيط 
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ويحتاج من يرأس اجتماعات ، تعد عملية التقويم آخر عمليات إدارة االجتماع
وتحقق عملية التقويم مجموعة ، بشكل منتظم إلى تقويم ما يفعله أثناء االجتماعات

  : أهداف
استقراء واقع االجتماع بما يساعد على استشراق المستقبل حيث تعزز الجوانب  -١

 .وانب الضعفاإليجابية وتعالج ج
 :معرفة المناخ السائد داخل االجتماع من حيث -٢

 .نوع العمل المنجز في االجتماع -
 .أدوار أعضاء اع وفاعليتهم -
 ].٩٢ص ، ١٩٨٢، أبو شيخة[قيادة االجتماع وطريقة إدارة وقته  -

  :ولتقويم االجتماعات فإن هناك وسائل منها
البسيطة لتقويم أن من الطرق " كنيان"يذكر : تقويم االعضاء لالجتماع -١

أنظر (االجتماعات ملء استمارة من قبل المشاركين في االجتماع قبل مغادرتهم 
، م١٩٨٥مرسي  [٣و أنظر النموذج . ]٥٠ص ، ١٩٩٦، كينيان [٢النموذج 

 ]).٢٢٩ص 
أنظر . (حيث يقوم مدير المدرسة بتقويم ذاته: تقويم رئيس االجتماع لنفسه -٢

 ]٢٧ -٢٦م ص ص ١٩٩٦، عماد الدين[. ")٤"النموذج 
  *تقويم األعضاء لالجتماع ]٢[نموذج 
  ال  نعم  العبارة

 هل كان االجتماع مفيدا لك؟ 
 ما تريد في االجتماع؟ هل تمكنت من قول 
 هل أنت راض عن كيفية إدارة االجتماع؟ 
 هل تعرف ما يتوجب عليك فعله نتيجة االجتماع؟ 
 هل لديك تعليقات أخرى ؟  

    

  ١٩٩٦ترجمة الدار العربية للعلوم ، اعاتقواعد االجتم. كيت.كنيان. 
  *تقويم األعضاء لالجتماع ]٣[نموذج 

  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز  عنصر  مم
١  
٢  

  كان اجتماع اليوم بصفة عامة
  كان تنظيم االجتماع بصفة عامة
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٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  

  كانت حجرة االجتماعات بصفة عامة
 بصفة كانت األوراق والمادة الخاصة باالجتماع

  عامة
  كانت إدارة االجتماع بصفة عامة

  كانت المناقشات أثناء االجتماعات بصفة عامة
  إن زمن عقد االجتماع بصفة عامة
  كانت مدة عقد االجتماع بصفة عامة

  كان ما توصل اليه االجتماع بصفة عامة
  كان الجو العام الذي ساد االجتماع بصفة عامة

 م١٩٨٥القاهرة . عالم الكتب، ديثةاإلدارة المدرسية الح، مرسي. 
  *تقويم رئيس االجتماع نفسه ]٤[نموذج 

 :تقييم قائمة السلوك المرغوب فيه  - أ
أما العبارة التي تتفق مع سلوكك كقائد لالجتماع ( ) أخي المدير ضع عالمة 

  .أمام العبارة التي ال تتفق مع ذلك) ×(وسلوك أعضاء مجموعتك وإشارة 
  )  (   الوقت المحددأبدأ عقد االجتماع في -١
 )  (  أعرف األعضاء بأهداف االجتماع جيدا -٢

 )  (  أخاطب األعضاء من غير حرج -٣

 )  (  يعبر األعضاء عن مشاعرهم الحقيقية أثناء االجتماع -٤

 )  (  أؤمن أن المعارضة العقالنية تفيد االجتماع -٥

 )  (  يختلف األعضاء معي ويعبرون عن رأيهم بصراحة -٦

 )  (  هم لبعض باهتماميصغى األعضاء بعض -٧

 )  (  يتفهم األعضاء التعارض بين اآلراء ويصغونه في إطاره الصحيح -٨

 )  (  يتقبل األعضاء توجيهات زمالئهم من غير حساسية -٩

ليس ما يدل على وجود شعور عدائي تجاهي أو تجاه أي فرد من  -١٠
  الجماعة

)  ( 
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 :تصنيف أدوار أعضاء االجتماع -  ب
    منسق-٥   موضح-٤   مدلي بآراء-٣  ومات باحث عن معل-٢   مبادر-١
   منسق-١٠  باحث عن التقدير-٩    ناقد-٨     ملخص-٧   معترض-٦

  -:  تصنيف المناخ الداخلي الذي يسود االجتماع-ـجـــ
   تصارعي -٥    تعاوني -٤   تنافسي -٣   ودي - ٢   رسمي-١

 ناجحاً؟ مجلة رسالة أخي المدير كيف تدير اجتماعا تربوياً، منى. عماد الدين 
  .ه١٤١٦األردن ، وزارة التربية، المعلم

  :مهارات رئيس االجتماع
إن نجاح االجتماعات في تحقيق أهدافها مرهون بتوافر مهارات عدة في 

  -:ويمكن تصنيف هذه المهارات إلى ثالث مجموعات، قائدها
يح وتشمل القدرة على أداء النشاط أو العمل بالشكل الصح: مهارات فنية -١

كالقدرة على تخطيط االجتماعات وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها باختيار الوسائل 
 .االفضل

قدرة قائد االجتماع على التفاعل والتفاهم مع المجتمعين : مهارات إنسانية -٢
 .واحترام أرائهم وتوجيههم نحو تحقيق أهداف االجتماع

، ألفكار المطروحةقدرة المدير العقلية من حيث التعامل مع ا: مهارات فكرية -٣
 ].١٩٠ م ص ١٩٩١، بعيرة[وفهمها والربط بين األجزاء 

فالمدير ، وتعد قيادة االجتماع المرآة العاكسة لنمط المدير اإلداري بشكل عام
ويحبذ االجتماعات القصيرة بحجة عدم الرغبة في تضييع ، الذي ال يخطط الجتماعاته

ات الرئيسية التي يريد من المعلمين ويقدم في اجتماعاته المعلوم، أوقات المعلمين
وال يحرص على االجتماعات الصغيرة مع فئات المعلمين مثل هذا المدير ، معرفتها

  .أوترقراطي
ويحرص أن يكون االجتماع يعقد بشكل ، أما المدير الذي يخطط الجتماعاته

ينمي التفكير الجماعي ويشرك العاملين في اختيار موضوعات االجتماع ويدقق في 
اختيار الموضوعات، ولديه القدرة على االتصال اإليجابي بالمعلمين وتوجيه تفكيرهم 

وتنتهي اجتماعاته بشعور ، الجماعي للوصول إلى موافقة جماعية على موضوع ما
ويهتم ، متبادل بينه وبين المجتمعين بأن كل منهم سيؤدي المسؤولية التي اضطلع بها

  .مثل هذا المدير ديموقراطي معتدل. هوبتقويم اجتماعات، باللجان الصغرى
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، يستغرق االجتماع وقتاً طويالً، والمدير الذي يعقد اجتماعاته مدرسية كثيرة
ويسأل المعلمين عن ، فيتحدث الجميع في اجتماعاته لدرجة الخروج على النظام أحياناً

المدير مثل هذا . وغالبا ال تنتهي اجتماعاته إلى شيء، المشكالت التي يريدون بحثها
  ].٢٥- ١٧،ص١٩٨١وايلز، [متساهل ديموقراطي 

كما أن من وظائف رئيس االجتماع متابعة أعمال أمانة سر االجتماع حيث 
يستلزم تنظيم اجتماعات المجالس واللجان بأنواعها تعيين أمين سر لالجتماع أو ما 

  .يسمى بالسكرتير أو المنسق أو المقرر
 هو شخص متخصص في أعال (ر أمين الس: واجبات أمين سر االجتماع

السكرتارية أو أحد األعضاء المجتمعين وعادة ما يتم اختياره بشكل نظامي ليتولى 
 ].34ٍص، ه١٤١٢، المهوس) [جميع واجباته قبل وأثناء وبعد االجتماع

وعلى مستوى االجتماعات المدرسية فإن أمين السر عادة ما يكون أحد 
  .األعضاء

  
  : أهم واجبات أمين السر

توجيه الدعوة لألعضاء ، تشمل تهيئة مكان االجتماع: واجبات قبل االجتماع .١
إعداد ملف ، طباعة جدول األعمال وتوزيعه على األعضاء قبل االجتماع

 .خاص باالجتماعات
وتشمل حصر أسماء األعضاء للتأكد من الحاضرين : واجبات أثناء االجتماعات .٢

 .وتسجيل وقائع االجتماع، والغائبين
وأخذ توقيع ، وتشمل إعداد المحضر النهائي لالجتماع:  بعد االجتماعواجبات .٣

إرسال نسخ منه لألعضاء واإلدارة بهدف إعالمهم ، الرئيس واألعضاء عليه
 ].٧٨-٧٤ ص –ه ١٤١٧، زيدان[رسمياً بما تم مناقشته في االجتماع 

 .وذلك باالستفادة من الوسائل التقنية الحديثة للمراسالت والتوثيق

  :كة المعلمين في االجتماعاتمشار
إن مشاركة المعلمين في إدارة المدرسة بشكل عام ومشاركتهم في االجتماعات 
مظهر من مظاهر الديموقراطية اإلدارية ومظهر لمشاركة المعلمين في صناعة القرار 

وتحقق مشاركة المعلمين في االجتماعات إيجابيات عدة . على مستوى المدرسة
ضنا ألهداف االجتماعات وذلك تبعاً لما ينتهجه من نمط سنتعرض لها حين عر

  .ديموقراطي أو مركزي
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وال تقتصر مشاركة المعلمين في االجتماعات على تفاعلهم أثناء االجتماع وإنما 
  :تشمل
من المستحسن أن يسهم المعلمون في اقتراح بعض : تخطيط وإعداد االجتماع -١

 تعد عناية المعلمين بجدول كما، الموضوعات التي يرون أنها تحتاج لطرح
األعمال ودراسته قبل االجتماع مظهراً من مظاهر مشاركتهم في إعداد 

 .االجتماع
، وتتمثل مشاركتهم بااللتزام بالحضور في الوقت المحدد: تنفيذ االجتماع -٢

 .والمساهمة في النقاش بشكل ايجابي
ه في االجتماع في وتتمثل مشاركتهم بتنفيذ ما تم االتفاق علي: متابعة االجتماع -٣

 .واستيضاح ما اشكل عليهم، الواقع
تتمثل مشاركتهم بتقديم المالحظات اإليجابية والسلبية لما تم : تقويم االجتماع -٤

 .في االجتماع بغرض تعزيز جوانب القوة وعالج جوانب الضعف
من جهة أخرى فإن شخصيات المجتمعين وموقفهم من االجتماع تتباين ومن 

  .هذه الشخصيات
وهو من سعى لتقديم اآلراء الجيدة حول موضوعات : لشخصية اإليجابيةا -١

 .االجتماع
 .هو من يجادل ويخالف دائما المقترحات والقرارات: الشخصية المشاغبة -٢
هو من ال يشارك مطلقا سواء كان بسبب عدم الرضا أو : الشخصية الصامتة -٣

 .عدم الثقة بالنفس
ة لرئيس االجتماع توقعه في من يحاول توجيه أسئل: الشخصية المتصيدة -٤

 .إحراج أمام المجتمعين
-٤٦، ص ص ١٩٨٣، أبو رية[ الكالم والتحدث هو كثير: الشخصية الثرثارة -٥

٤٧.[ 

  :مشاركة الطالب في االجتماعات المدرسية
تتيح مشاركة الطالب في االجتماعات المدرسية الفرصة للتعبير عن احتياجاتهم 

  . ثم تفعيل الجيد منها وصوالً لتحقيق اهداف المدرسةومن، ومقترحاتهم ومناقشتهم فيها
وقد وجهت وزارة التربية والتعليم إلى أهمية مشاركة الطالب في االجتماعات 

نظراً لما لمشاركة الطالب في المرحلة الثانوية والمتوسطة من أثر (حيث وجه بما نصه 
ولها وتفعيل واألخذ برؤيتهم ح، تربوي في مناقشة ما يخصهم من أمور تربوية

المستهدف ووضوح الرؤية واالسهام فيما يطلب منهم تحقيقه من أهداف وتقريب ما 
لذا نؤكد على اشراك نخبة من الطالب . يتخذ من إجراءات تصحيحية فنية وإدارية للواقع
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في هاتين المرحلتين في االجتماعات لمناقشة أي موضوع له مساس بحياة الطلبة 
لمجالس المدرسية وأخذ أرائهم ومقترحاتهم بعين االعتبار المدرسية وتمثيلهم في ا

وإبالغهم بما يحقق من نتائج وأهمية دورهم في تحقيقها وتفعيل ذلك الدور من خالل 
، تعميم وزارة التربية والتعليم) [ة واالجتماعات التربوية المناسبةاللجان التنظيمي

  ].ه١٤١٧
  :منهج الدراسة وإجراءاتها

م استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف البحث وذلك بوصف         ت: منهج الدراسة 
  . وتحليل نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على االستبانة

اشتمل مجتمع الدراسة على جميـع مـديري مـدارس المرحلـة             :مجتمع الدراسة  
. معارفالمتوسطة ومعلميها للبنين الحكومية واألهلية بمدينة الرياض التابعة لوزارة ال         

وقد طبقت الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة من المديرين أما المعلمين فقد تـم            
  ). ١أنظر جدول (من مجتمع الدراسة األصلي % ١٠اختيار 

  
  

  حجم مجتمع الدراسة ) ١(الجدول 
  العدد

  الفئة
  %  أهلي  %  حكومي

  %  المجموع

  ٤٠٧  ١٩٨  ٦,٧  ٥٣  ٤,٣  ١٤٥  المديرون
  ٩٥,٣  ٤٠٠٤  ٩٣,٣  ٧٣٠  ٩٥,٧  ٣٢٧٤  المعلمون
  %١٠٠  ٤٢٠٢  %١٠٠  ٧٨٣  %١٠٠  ٣٤١٩  المجموع

عمد الباحث في اختيار عينة الدراسة من المعلمين إلـى طريقـة     : عينة الدراسة 
حيـث  ] ١١٠، ص١٩٨٢عبيدات، [Stratified Sampleالطبقية غير العشوائية العينة 

سطة، وتم توزيع االسـتبانات     تم اختيار من اثنين إلى ثالثة معلمين من كل مدرسة متو          
على العينة عن طريق مراكز اإلشراف التربوي، وكـان عائـد االسـتبانات للمـديرين         

حكومي (، والعائد من استبانات المعلمين %٧٨استبانة ويمثل ) ١٥٤) ( أهلي–حكومي (
  ). ٢أنظر الجدول % (٩٣استبانة ويمثل ) ٣٧٣) ( أهلي–

  أفراد الدراسة ) ٢(الجدول 
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 العدد 
  الفئة

  %  مجموع  أهلي  حكومي

  ٧٨  ١٥٤  ٤١  ١١٣  المديرون 
  ٩٣  ٣٧٣  ٧٣  ٣٠٠  المعلمون 

أفراد العينة المستجيبين حيث أن فئة المديرين أقل عدداً من ) ٣(ويصف جدول 
" بكالوريوس تربـوي  "فئة المعلمين، ويتبين أن الحاصلين من أفراد العينة على مؤهل           

هي الفئـة   ]  سنة فأكثر  ١١الخبرة من   [انت نسبة فئة    كانوا األعلى نسبة، أما الخبرة فك     
كانت األعلـى،  ]  فصال١٧ً – ١٤[األعلى، فيما يتعلق بحجم المدرسة فإن فئة المدارس        

  . وما يتعلق بنوع المدرسة فإن فئة المدارس الحكومية كانت أكثر من المدارس األهلية
  
  
  

  يرات حسب متغ)  معلمون–مديرون (أفراد الدراسة ) ٣(الجدول 
  )الوظيفة، المؤهل، الخبرة، حجم المدرسة، نوع المدرسة(

  المجموع   المعلمون   المديرون   المتغيرات 
النسبة   العدد    

%  
النسبة   العدد

%  
النسبة   العدد

%  
  ١٠٠  ٥٢٧  ٧٠,٥  ٣٧٣  ٢٩,٢  ١٥٤    الوظيفة

  ٧٦,١  ٤٠١  ٧٣,٥  ٢٧٤  ٨٢,٥  ١٢٧  بكالوريوس تربوي 
بكالوريوس غير 

  تربوي 
٩,٧  ٥١  ١١,٥  ٤٣  ٥,٢  ٨  

  ٢,٨  ١٥  ٣,٥  ١٣  ١,٣  ٢  كلية متوسطة 
+ بكالوريوس تربوي 

  دبلوم
٤,٩  ٢٦  ٦,٢  ٢٣  ١,٩  ٣  

  ٦,٥  ٣٤  ٥,٤  ٢٠  ٩,١  ١٤  مؤهل آخر 

  المؤهل

  ١٠٠  ٥٢٧  ١٠٠  ٣٧٣  ١٠٠  ١٥٤  المجموع
            ٢٧  سنوات فأقل ) ٣(

            ٤٣   سنوات ٦ – ٣من 
            ٣٩   سنوات ١٠ – ٧من 

  الخبرة

            ٤٤  سنة فأكثر ) ١١(
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لم يحدد   المجموع 
١   

١٥٤  

٠,٦   
١٠٠  

لم يحدد   ١٠٠  ٣٧٣
٢  

٥٢٧  

٠,٢  
١٠٠  

  ٢٥,٠  ١٣٢  ٢٤,٧  ٩٢  ٢٦,٠  ٤٠  فصول فأقل ) ٩(
  ٢٥,٦  ١٣٥  ٢٣,٩  ٨٩  ٢٩,٩  ٤٦   فصالً ١٣ – ١٠
  ٢٦,٩  ١٤٢  ٢٧,٣  ١٠٢  ٢٦,٠  ٤٠   فصالً ١٧ – ١٤

  ٢١,٨  ١١٥  ٢٣,٣  ٨٧  ١٨,٢  ٢٨  فصالً فأكثر ) ١٨(

حجم 
  المدرسة 

لم يحدد   ١٠٠  ١٥٤  المجموع 
٣  

٣٧٣  

٠,٨  
١٠٠  

لم يحدد 
٣  

٥٢٧  

٠,٦ 
١٠٠  

  ٧٨,٤  ٤١٣  ٨٠,٤  ٣٠٠  ٧٣,٤  ١١٣  حكومي
نوع   ٢١,٦  ١١٤  ١٩,٦  ٧٣  ٢٦,٦  ٤١  أهلي

  %١٠٠  ٥٢٧  %١٠٠  ٣٧٣  %١٠٠  ١٥٤  المجموع   المدرسة
بحث الميداني، وقد اعتمد استخدم الباحث االستبانة كأداة أساسية لهذا ال     : أداة الدراسة 

الباحث في تصميم عبارات االستبانة على مجموعة مـن الخبـرات النظريـة العمليـة             
وتضمنت االستبانة . واالطالع على الدراسات والبحوث والمراجع التي تناولت الموضوع    

  : جانبين" أداة الدراسة"
، المؤهل، الخبرة،   )مدير –معلم  (الوظيفية  [تمثل متغيرات الدراسة    : بيانات أولية : أوالً

  )].  أهلي–حكومي (حجم المدرسة، نوع المدرسة 
  : فقرة موزعة على النحو اآلتي) ٧١(محاور الدراسة وتضمنت : ثانياً

  ). ١٢ – ١( فقرة ١٢ عدد فقراته – أنماط االجتماعات المدرسية ٢/١
  :  إدارة االجتماعات المدرسية ويشمل٢/٢
  ).٦ – ١( فقرات ٦عدد فقراته         تخطيط االجتماعات المدرسية-
  ).١٨ – ٧( فقرة ١٢عدد فقراته      تنفيذ االجتماعات المدرسية -
  ). ٢١ – ١٩( فقرات ٣عدد فقراته    متابعة وتقويم االجتماعات المدرسية -
  ).٢٦ – ٢٢( فقرات ٥عدد فقراته       مهارات رئيس االجتماع -
  ). ٣٠ – ٢٧( فقرات ٤اته عدد فقر    مشاركة المعلمين في االجتماعات -
  ). ٣١(عدد فقراته واحدة      مشاركة الطالب في االجتماعات -
  ). ١٣ – ١( فقرة ١٣عدد فقراته      أهداف االجتماعات المدرسية ٢/٣
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  ). ١٥ – ١( فقرة ١٥عدد فقراته     معوقات االجتماعات المدرسية ٢/٤
  . حدوثهاباإلضافة لسؤال مفتوح حول معوقات أخرى مع تحديد درجة 

وقد طُلب من المفحوصين في المحورين األول والثاني تحديد درجة الممارسة           
الواقعية وتحديد أهمية الممارسة وذلك من خالل مقياس ذي أربعة خيارات لكل من واقع 
الممارسة وأهمية الممارسة ما عدا مدى الممارسة للمحور األول فقـد أضـيف خيـار           

  . ة الستجابات المعلمينألهميته بالنسب" ال أعلم"خامس 
أما المحورين الثالث والرابع فأجيب عليه من خالل مقياس ربـاعي لتحديـد             

  :على النحو اآلتي" القيم الوزنية"وقد تم توزيع . الواقع فقط
  عالية  متوسطة  ضعيفة  ال تمارس

١  
٤,٥٠  ٣,٥١  ٣,٥٠  ٢,٥١  ٢,٥٠  ١,٥١  ١,٥٠  ٠,٥  

" أنماط االجتماعات المدرسية" الممارسة في محور أما بالنسبة لتوزيع القيم الوزنية لبعد     
  : فهو

  عالية  متوسطة  ضعيفة  ال تمارس  ال أعلم
٥,٥٠  ٤,٥١  ٤,٥٠  ٣,٥١  ٣,٥٠  ٢,٥١  ٢,٥٠  ١,٥١  ١,٥٠  ٠,٥  

عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين المختصين في         :  صدق األداة  -
مشرفي اإلدارة المدرسية بإدارة تعليم     مجال اإلدارة العامة واإلدارة التربوية، وعدد من        

وذلـك  .  المدارس المتوسطة وعدد من المعلمين فيها  –الرياض، ومجموعة من مديري     
لتقدير مدى مناسبة فقرات االستبانة مناسبة ألهداف البحث وأن صياغتها واضحة وقـد   

  . سجلوا بعض المالحظات القيمة جمعها الباحث وقام بالتعديل المطلوب
بيرسـون  (من الصدق الداخلي لالستبانة تم حساب معامـل االرتبـاط         وللتأكد  

Pearson Correlation Cofficient (    حيث جاءت جميع معـامالت ارتبـاط الفقـرات
  ). ٤(بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة دالة ويوضح ذلك الجدول 

لية لكل محور من محاور معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الك) ٤(الجدول 
  الدراسة 

  معامل االرتباط     
  *األهمية   الواقع   الفقرة   المحور 

                                                        
 ٠,٠١ دالة عند مستوى.   
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  معامل االرتباط     
  *األهمية   الواقع   الفقرة   المحور 

٠,٥٦  ٠,٥٤  ١  
٠,٦٠  ٠,٧٦  ٢  
٠,٦٤  ٠,٧٤  ٣  
٠,٥٩  ٠,٥٩  ٤  
٠,٥٥  ٠,٦٢  ٥  
٠,٦٧  ٠,٧٥  ٦  
٠,٦٩  ٠,٧٣  ٧  
٠,٦٤  ٠,٧٢  ٨  
٠,٦٨  ٠,٨٢  ٩  
٠,٦١  ٠,٧٧  ١٠  
٠,٤٦  ٠,٦٧  ١١  

  
  أنماط االجتماعات المدرسية

٠,٦٠  ٠,٧٢  ١٢  
٠,٥٥  ٠,٦٨  ١  
٠,٥٩  ٠,٦٧  ٢  
٠,٤٥  ٠,٦٠  ٣  
٠,٥٤  ٠,٦٠  ٤  
٠,٥٨  ٠,٦٥  ٥  
٠,٥٤  ٠,٦٠  ٦  

  
  تخطيط االجتماعات المدرسية 

٠,٥٩  ٠,٦٦  ٧  
  تنفيذ االجتماعات المدرسية   ٠,٣٥  ٠,٢٨  ٨
٠,٥٥  ٠,٧٦  ٩  
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  معامل االرتباط     
  *األهمية   الواقع   الفقرة   المحور 

٠,٦٠  ٠,٧١  ١٠  
٠,٣٨  ٠,٤٩  ١١  
٠,٤٨  ٠,٥٦  ١٢  
٠,٤٩  ٠,٥٨  ١٣  
٠,٥٤  ٠,٦٩  ١٤  
٠,٥٣  ٠,٥٧  ١٥  
٠,٥٥  ٠,٦١  ١٦  
٠,٥٨  ٠,٦٥  ١٧  

  درسية تنفيذ االجتماعات الم

٠,٤٠  ٠,٤٤  ١٨  
٠,٦٤  ٠,٧٤  ١٩  
٠,٦٢  ٠,٧٠  ٢٠  

  متابعة وتقويم االجتماعات المدرسية 

٠,٥٦  ٠,٧١  ٢١  
٠,٥٧  ٠,٧٣  ٢٢  
٠,٥٤  ٠,٦٧  ٢٣  
٠,٦١  ٠,٦٨  ٢٤  
٠,٦٢  ٠,٧٣  ٢٥  

  مهارات رئيس االجتماعات المدرسية 

٠,٦١  ٠,٦٦  ٢٦  
٠,٤٩  ٠,٦٥  ٢٧  
٠,٣٨  ٠,٤٤  ٢٨  
٠,٥٧  ٠,٥٦  ٢٩  

  مشاركة المعلمين في االجتماعات المدرسية

٠,٥٦  ٠,٧٠  ٣٠  
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  معامل االرتباط     
  *األهمية   الواقع   الفقرة   المحور 

  ٠,٤٧  ٠,٤٣  ٣١  مشاركة الطالب في االجتماعات المدرسية 
٠,٧٥  ١    
٠,٧٣  ٢    
٠,٧٦  ٣    
٠,٧٤  ٤    
٠,٨٠  ٥    

  أهداف االجتماعات المدرسية 

٠,٧٨  ٦    
٠,٨٠  ٧    
٠,٧٩  ٨    
٠,٨٣  ٩    
٠,٨١  ١٠    
٠,٨٣  ١١    
٠,٧٧  ١٢    

  أهداف االجتماعات المدرسية 

٠,٦٩  ١٣    
٠,٥٥  ١    
٠,٥٦  ٢    
٠,٦٠  ٣    
٠,٦١  ٤    
٠,٧٦  ٥    
٠,٧٢  ٦    

  معوقات االجتماعات المدرسية 

٠,٧٢  ٧    
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  معامل االرتباط     
  *األهمية   الواقع   الفقرة   المحور 

٠,٧١  ٨    
٠,٧٤  ٩    
٠,٦٠  ١٠    
٠,٧٥  ١١    
٠,٦٤  ١٢    
٠,٦٤  ١٣    
٠,٧٤  ١٤    
٠,٥٣  ١٥    

   .٠,٠١دالة عند مستوى * 
يتضح أن جميع معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للبعد         ) ٤(من الجدول   

  . الذي تنتمي إليه الفقرة دالة ويالحظ أن قيمة معامالت االرتباط أغلبها مرتفع
  . ة تتسم بدرجة عالية من الصدقوفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن االستبان

على استجابات (Alpha Cronbach)" ألفا كرونباخ"تم تطبيق معادلة :  ثبات األداة-
) ٥(عينة الدراسة وذلك لحساب معامل الثبات لمحاور االستبانة ككل ويوضـح جـدول           

 وهـي نـسبة     ٠,٩٥معامالت الثبات لكل محور وقد جاءت المعامالت لالستبانة ككـل           
 ٠,٨٥تدل على الثبات المرتفع لالستبانة، وقد تراوحت تلك المعـامالت بـين             مرتفعة  

 فـي محـور واقـع إدارة        ٠,٩٤للمحور الخاص بأهمية ممارسة أنماط االجتماعات و        
  . االجتماعات وأهداف االجتماعات

  معامالت الثبات لمحاور الدراسة ) ٥(الجدول 

  األهمية  الواقع   عدد الفقرات   محاور الدراسة 

  ٠,٨٥  ٠,٩١  ١٢  أنماط االجتماعات المدرسية 
  ٠,٩١  ٠,٩٤  ٣١  إدارة االجتماعات المدرسية 
  -  ٠,٩٤  ١٣  أهداف االجتماعات المدرسية 
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  -  ٠,٩١  ١٥  معوقات االجتماعات المدرسية 
  ٠,٩٥  ٧١  الثبات العام 

  : عرض النتائج ومناقشتها
وقد تمت اإلجابة على  ة؟  ما مقومات االجتماعات المدرسية الفعال    : السؤال األول 

  .هذا السؤال من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة
ما واقع االجتماعات المدرسية في المـدارس المتوسـطة كمـا يراهـا             : السؤال الثاني 

 اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلجابـة عـن األسـئلة        وتمت المديرون والمعلمون؟ 
  :الفرعية التالية

ارسة أنماط االجتماعات المدرسية؟ وما أهمية ممارسة       ما واقع مم   -أ/ ٢س
سوف يتم هنا اإلشارة إلى أعلى اجتمـاعين وإلـى أدنـى     كل نمط من تلك األنماط؟ 

اجتماعين من حيث واقع الممارسة ومن حيث أهمية الممارسة والمتوسط العـام لكـل              
يرين يـرون  أن المد) ٦(يتبين من جدول رقم . منهما وذلك حسب المتوسطات الحسابية   
 ٤,٥٨(بدرجة عالية   " اجتماع مجلس المعلمين  "أن أكثر االجتماعات المدرسية ممارسة      

 ٥ مـن  ٤,٤٩(بدرجة متوسـطة  " لجنة توجيه الطالب وإرشادهم"، يليه ) درجات ٥من  
اجتماع مجلس "كما يرى المعلمون أن أكثر االجتماعات المدرسية ممارسة هو         ). درجات

بدرجة " اجتماع مجلس اإلدارة"، ويليه ) درجات٥ من   ٤,٠٥(بدرجة متوسطة   " المعلمين
، وتتفق هذه النتيجة تقريباً مع ما توصلت إليه دراسـة           ) درجات ٥ من   ٣,٢٤(ضعيفة  

، من حيث أن أكثر أنماط االجتماعات المدرسية التي يعقـدها مـديرو             ]١٩٧٦فهمي،  [
ن المجلـسين مرتبـة     ، ويعود احتالل هذي   "مجلس المعلمين، ومجلس اإلدارة   "المدارس  

متقدمة في الممارسة لما لهما من صفة الشمولية سواء من حيث المهام أو األعـضاء               
  .وقدم تاريخ إقرارها

المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة أفراد العينة من المديرين والمعلمين لكل  )٦(الجدول 
ماعات أنماط االجت( .فقرة في الواقع والمتوسط الحسابي لدرجة أهمية ممارستها

  )المدرسية
  المعلمون  المديرون

  الواقع   الفقرة  م
٥  

  األهمية
٤  

  الواقع 
٥  

  األهمية
٤  

  ٣,٥١  ٤,٠٥  ٣,٨٦  ٤,٥٨  اجتماع مجلس المعلمين  ١
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  ٣,٣٥  ٣,٢٤  ٣,٧١  ٤,٣٩  اجتماع مجلس اإلدارة  ٢
  ٣,٠٨  ٣,١٨  ٣,٣٨  ٤,٠٥  اجتماع مجلس النشاط  ٣
  ٣,١٧  ٣,٠٥  ٣,٥٣  ٣,٩١  اجتماع مجلس التخصص الواحد  ٤
  ٣,٠٦  ٢,٩٥  ٢,٩٩  ٣,٤٩  اجتماع مجلس اآلباء المعلمين  ٥
  ٢,٧٤  ٣,٠١  ٣,٠٨  ٣,٨٦  اجتماع مجلس رواد الفصول  ٦
  ٢,٥١  ٢,٢٥  ٢,٨٨  ٣,٢٨  اجتماع لجنة المكتبة المدرسية  ٧
اجتماع لجنة اإلشراف على   ٨

  المقصف
٢,٨٨  ٢,٥٦  ٣,٢٨  ٣,٨٢  

اجتماع لجنة توجيه الطالب   ٩
  وإرشادهم

٣,٥٣  ٣,١٦  ٣,٨١  ٤,٤٩  

  ٣,٥٢  ٣,٠١  ٣,٧٤  ٤,٢٨  اجتماع لجنة رعاية السلوك  ١٠
اجتماع مجلس الصندوق   ١١

  المدرسي
٢,٥٣  ١,٩٢  ٢,٥٨  ٣,١٤  

  ٣,١٠  ٢,٧٣  ٣,٥٥  ٤,٢٣  اجتماع اإلداريين بالمدرسة   ١٢
  ٣,٠٨  ٢,٩٢  ٣,٣٥  ٣,٩٣  المتوسط العام

ـ          –المـديرون   (ة  أما أقل االجتماعات المدرسية ممارسة فقد أتفق أفراد العين
بدرجة ضعيفة للمديرين   " مجلس الصندوق المدرسي  "على أن أقلها ممارسة     ) المعلمون

، وقد يعـود  ) درجات٥ من ٢,٢٥(وبدرجة ال تمارس للمعلمين  )  درجات ٥ من   ٣,١٤(
سبب تدني ممارسة مجلس الصندوق المدرسي لحداثة تكوين هذا المجلس حيـث أقـر              

وإلى سبب آخر وهو أن المدارس      ) هـ١٤١٧ارف،  وزارة المع (هـ  ١٤١٧بنهاية عام   
لجنـة  "األهلية ال يشملها نظام هذا المجلس مما أثر على المتوسط الحسابي، أما نتيجته     

  .فهي نتيجة متوقعة حيث أن دور المكتبات المدرسية مازال هامشياً" المكتبة المدرسية
جتماعات أهميـة،   أتفاق أفراد العينة تقريباً في أكثر اال      ) ٦(كما يوضح جدول    

)  درجات ٤ من   ٣,٨٦(بدرجة عالية للمديرين    " مجلس المعلمين "ن أكثرها أهمية    إحيث  
بدرجـة  " لجنة توجيه الطالب وإرشادهم   "، يليه   ) درجات ٤ من   ٣,٥١(وعالية للمعلمين   
ويتضح مـن   ).  درجات ٤ من   ٣,٥٣(وعالية للمعلمين   ) ٤ من   ٣,٨١(عالية للمديرين   

لما يحققه المجلس   " لمجلس المعلمين " العينة يعطون أهمية عالية      هذه النتيجة أن أفراد   
فيعـد  " مجلس توجيـه الطـالب    "من إتاحة الفرصة للجميع بطرح وجهات نظرهم، أما         
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احتالله مرتبة عالية مؤشراً إيجابي للوعي التربوي ألفراد العينة تجـاه دور المدرسـة      
كمـا يـرى    . لتوجيـه واإلرشـاد   الشامل الذي ال يقتصر على نقل المعرفة بل يتعدى ل         

بدرجـة متوسـطة    " مجلس الصندوق المدرسـي   "المديرون أن أقل االجتماعات أهمية      
 ٤ مـن    ٢,٨٨(لجنة المكتبة المدرسية بدرجة متوسطة      "، يليه   ) درجات ٤ من   ٢,٥٨(

بدرجة " لجنة المكتبة المدرسية"، أما المعلمون فيرون أن أقل االجتماعات أهمية  )درجات
بدرجـة متوسـطة    " مجلس الصندوق المدرسـي   "، يليها   )درجات  من ٢,٥١(متوسطة  

  ). درجات٤ من ٢,٥٣(
ويالحظ إجماالً أن أقل االجتماعات ممارسة هي أقلها أهمية ويعود ذلك لألسباب 

  .السابقة الذكر
أن المديرون يرون أن واقع ) ٦(وفيما يتعلق من المتوسط العام فيوضح جدول 

وأن أهميـة   )  درجـات  ٥ مـن    ٣,٦٩" (متوسط"المدرسية  ممارسة أنماط االجتماعات    
، أما المعلمـون فيـرون أن   ) درجات٤ من  ٣,٣٥(ممارسة تلك األنماط متوسطة كذلك      

وأن أهمية الممارسة ).  درجات٥ من ٢,٩٢(واقع الممارسة ألنماط االجتماعات ضعيف  
درجـة  ويدل ذلك أن االجتماعات المدرسـية تعقـد ب        ).  درجات ٤ من   ٣,٠٨(متوسطة  

تتراوح بين متوسط وضعيف، ويمكن تفسير عدم إعطاء أفراد العينة أهمية عالية لعقد              
أنماط االجتماعات لوجود أنماط محددة من االجتماعات ترى العينـة أن أهميتهـا دون              

وهذا يدعو للنظر في إمكانية . العالي وال يفسر ذلك بعدم األهمية العالية لالجتماعات ككل
  . أنماط االجتماعات وذلك بدمج بعضها مع ما يقاربه في األهدافاالستغناء عن بعض

يتبين أن مجموع المجالس واللجان المدرسية فـي        ) ٦(باإلطالع على جدول    و
المدارس المتوسطة السعودية يفوق عدد ما تتضمنه أنظمـة اإلدارة المدرسـية مـن              

سـلطنة  ) ١٩٨٧الجبر،  (اجتماعات في بعض الدول العربية كما وضحت ذلك دراسات          
عبـد  (وقطـر   ) ١٩٨٧وهبـي،   (واإلمارات العربية المتحدة    ) ١٩٨٧الجديدي،  (عمان  

المركز القومي،  (ومصر  ) ١٩٨٧جرادات،  (واألردن  ) بالن،  (وسوريا  ) ١٩٨٧المجيد،  
١٩٨٧.(  

ما مدى ممارسة مراحل إدارة االجتماعـات المدرسـية         : ب/ السؤال الثاني 
  ؟ وما أهمية ممارسة كل مرحلة؟)تقويمالتخطيط، التنفيذ، المتابعة وال(

إجابة هذا السؤال حيث يشير إلى مدى ممارسـة مراحـل       ) ٧(يوضح الجدول   
.  أهمية ممارستها من وجهة نظر كل من المديرين والمعلمـين          ىإدارة االجتماعات وإل  

وسوف يتم هنا اإلشارة إلى أعلى عنصر وأدنى عنصر في كل مرحلة من مراحل إدارة               
تحديد المتوسط الحسابي العام لكل مرحلـة وترتيبهـا،         )  األهمية -الواقع (االجتماعات
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وإعطاء صورة عامة للمتوسطات الحسابية وفقاً الستجابات أفراد العينة ككل علماً بـأن       
  ).٤-١(ميزان اإلجابة 

المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة أفراد العينة من المديرين والمعلمين لكل  )٧(الجدول 
  واقع والمتوسط الحسابي لدرجة أهمية ممارسة كل فقرة فقرة في ال

  )مراحل إدارة االجتماعات المدرسية(
  المعلمون  المديرون

رقم   المحور
  الواقع   الفقرة  الفقرة

٤  
  األهمية 

٤  
  الواقع 

٤  
  األهمية 

٤  
يحدد لكل اجتماع أهـداف       ١

  واضحة
٣,٦٨  ٣,٢٣  ٣,٨٨  ٣,٥٨  

ل أعمال لكـل    يوضح جدو   ٢
  اجتماعه يعقد

٣,٥٨  ٣,٠٧  ٣,٨١  ٣,٥٧  

يطلع األعضاء على جدول      ٣
األعمـال قبــل االجتمــاع  

  بوقت كاٍف

٣,٣٠  ١,٩٢  ٣,٣٣  ٢,٦٨  

يهيئ مكان مناسب لعقـد       ٤
  االجتماع

٣,٥٣  ٣,٢٥  ٣,٨٦  ٣,٦٤  

يناسب وقـت االجتمـاع       ٥
  األعضاء

٣,٥٥  ٢,٩  ٣,٧٤  ٣,٢٧  

يدعى لالجتماع األعـضاء      ٦
ــرة ذوي  ــة المباش العالق

  بموضوعه

٣,٦٤  ٣,٢٠  ٣,٧٣  ٣,٥١  

 تخطيط -أ
  االجتماعات

  ٣,٥٤  ٢,٩٣  ٣,٧٢  ٣,٣٧  المتوسط العام  
يبدأ االجتماع في الوقـت       ٧

  المحدد
٣,٦١  ٣,٣  ٣,٨٠  ٣,٤٨  

يدير االجتماعـات مـدير       ٨
  المدرسة

٣,٧٢  ٣,٨٦  ٣,٧٨  ٣,٨٠  

 تنفيذ -ب
  االجتماعات

٩  
يعرض كل موضوع أثناء    
االجتماع بصورة واضحة    

٣,٧٦  ٣,٢٧  ٣,٩٠  ٣,٦٢  
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  المعلمون  المديرون
رقم   المحور

  الواقع   الفقرة  الفقرة
٤  

  األهمية 
٤  

  الواقع 
٤  

  األهمية 
٤  

  فتح باب النقاشثم ي
تعطى فـرص متـساوية       ١٠

  لألعضاء إلبداء أراءهم
٣,٧٥  ٣,٢٦  ٣,٧٨  ٣,٦١  

ال يسمح بالكالم ألكثر من       ١١
  متحدث أثناء النقاش

٣,٥٢  ٢,٩٥  ٣,٧٤  ٣,٤١  

يتجنب األعضاء المناقشات     ١٢
  الفردية الجانبية

٣,٥٣  ٢,٩٤  ٣,٧٣  ٣,٣١  

ــزم األعــــضاء   ١٣ يلتــ
موضوعات المطروحـة   بال

  في جدول األعمال

٣,٤٨  ٣,٠٢  ٣,٥٦  ٣,٢٣  

تعطى كل فقرة في جـدول     ١٤
العمل الوقت المخـصص    

  لها

٣,٤١  ٢,٧٣  ٣,٥٥  ٣,١٥  

يقــوم منــسق االجتمــاع   ١٥
  بكتابة وقائع االجتماع

٣,٤٩  ٣,١٧  ٣,٧٨  ٣,٦٢  

في نهاية االجتماع يقـرأ       ١٦
  ملخص ما تم مناقشته

٣,٢٢  ٢,٣٧  ٣,٣٧  ٣,٨٠  

الموضوع التي لم يستوف      ١٧
  حقه الجتماع القادم

٣,٢٦  ٢,٢٨  ٣,٥٠  ٣,٨٩  

ــى   ١٨ ــضاء عل ــع األع يوق
محضر االجتماع في ختام    

  الجلسة

٣,٢٧  ٣,٠٥  ٣,٧٠  ٣,٥٤  

  ٣,٥١  ٣,٠٠  ٣,٦٨  ٣,٣٧  المتوسط العام  
 متابعة -ج

وتقويم 
  االجتماعات

يتم متابعة تنفيذ القرارات      ١٩
والمقترحات المنبثقة مـن    

  جتماعاتاال

٣,٦٦  ٣,٠٤  ٣,٨٧  ٣,٤٩  
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  المعلمون  المديرون
رقم   المحور

  الواقع   الفقرة  الفقرة
٤  

  األهمية 
٤  

  الواقع 
٤  

  األهمية 
٤  

يناقش فـي بدايـة كـل         ٢٠
اجتماع ما نفذ وما لم ينفذ      

  من االجتماع

٣,٤٦  ٢,٥٣  ٣,٥٨  ٣,٠٣  

تخضع االجتماعات للتقويم     ٢١
ــات  ــة اإليجابيـ لمعرفـ

  والسلبيات

٣,٤٧  ٢,٣٩  ٣,٥١  ٢,٨٢  

  ٣,٥٢  ٢,٦٥  ٣,٦٥  ٣,١١  المتوسط العام  
اتفق : حيث) ٧(في الجدول رقم ) ٦-١(له الفقرات وتمث: ت مرحلة تخطيط االجتماعا-١

يهيـئ مكـان   "أن أعلى عناصر التخطيط ممارسـة   ) المديرون، المعلمون (أفراد العينة   
)  درجـات  ٤ مـن    ٣,٦٤(حصل على درجة عاليـة للمـديرين        " مناسب لعقد االجتماع  
ميـة  وال تتوافق هذه االستجابة مع األسس العل      ).  درجات ٤ ٣,٢٥(ومتوسط للمعلمين   

ألهم عناصر التخطيط أال وهو تحديد األهداف وإن كان تحديد األهداف قد أحتل المرتبـة      
أما ).  درجات ٤ ٣,٢٣(والمعلمين  )  درجات ٤ ٣,٥٨(الثانية بنفس المستوى للمديرين     

يطلع األعضاء على جدول األعمال قبل االجتماع بوقـت         "أقل عناصر التخطيط ممارسة     
 وضـعيفة للمعلمـين   ) درجات٤ ٢,٦٨(وسطة للمديرين فقد حصل على درجة مت " كاف

  .) درجات٤ ١,٩٢(
يحـد  "أما األهمية فقد اتفق أفراد العينة على أن أعلى عناصر التخطيط أهمية             

)  درجـات ٤ من ٣,٨٨(حصل على درجة عالية، المديرين "  واضحةفلكل اجتماع أهدا  
أمـا أقـل    . ية للتخطيط ويتفق ذلك مع األسس العلم    ).  درجات ٤ من   ٣,٦٨(والمعلمين  

فقد " يطلع األعضاء على جدول األعمال قبل االجتماع بوقت كاف"عناصر التخطيط أهمية 
 ٤ من   ٣,٣٠(والمعلمين  )  درجات ٤ من   ٣,٣٣(حصل على درجة متوسطة، المديرين      

عناصر يعد نتيجة مـستغربة     ) ٦(إن وقوع هذا العنصر األقل أهمية من بين         ). درجات
ولعل ذلك يعكس ضعف الوعي لدى أفراد العينة بأهمية . نظر المعلمينالسيما من وجهة 

من أن  ] "١٩٩٤درباس،  [هذا العنصر، كما تخالف هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة           
المديرين يحرصون على تزويد المعلمين بجدول األعمال لما لذلك من مردود طيب على             

  ".سير أعمال االجتماع
اتفق : حيث) ٧(من الجدول رقم ) ١٨-٧(وتمثله الفقرات : ات مرحلة تنفيذ االجتماع-٢

يدير مـدير   "على أن أعلى عناصر التنفيذ ممارسة       )  المعلمون -المديرون(أفراد العينة   
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 ٤ مـن    ٣,٨٠(فقد حصل على درجة عالية، المديرين       " المدرسة االجتماعات المدرسية  
جة ما أكده النظام الـداخلي    وتؤكد هذه النتي  . درجات )٤ من   ٣,٨٦(والمعلمين  ) درجات

هـو رئـيس جميـع      "للمدارس المتوسطة والثانوية في المملكة من أن مدير المدرسة          
وزارة المعـارف،   " [المجالس واللجان التي تعقد داخل المدرسة بصفة دائمة ومؤقتـة         

  ].١٤هـ، ص ١٣٩٠
في نهاية االجتمـاع    "أما أقل عناصر التنفيذ ممارسة من وجهة نظر المديرين          

وقد ).  درجات٤ من ٢,٨٠(فقد حصل على درجة متوسطة " قرأ ملخص ما تم مناقشته    ي
وأقل العناصر من وجهة نظر المعلمـين       . يعلل ذلك باعتبار هذا العنصر جزئي وتأكيدي      

 ٢,٢٨(حصل على درجة ضعيفة     " الموضوع الذي لم يستوف حقه يؤجل الجتماع قادم       "
الجدية في طرح الموضـوعات حيـث أن   ونلمس من هذه النتيجة عدم    ).  درجات ٤من  

  .الموضوع الذي لم ينته ال يتابع
يعـرض كـل    "أما األهمية فقد اتفق أفراد العينة على أن أعلى عناصر التنفيذ أهميـة              

حاز على درجة عالية بالنسبة للمديرين      " موضوع بصورة واضحة ثم يفتح باب النقاش      
وتعكس هذه النتيجة أهميـة   . ) درجات ٤ من   ٣,٧٦(وللمعلمين  )  درجات ٤ من   ٣,٩٠(

إن ] ١٩٩٤دربـاس،   [حيـث يؤكـد     . أسلوب النقاش المبني على فهم لنجاح االجتماع      
استئثار المديرين بالحديث أثناء االجتماع يقلل إلى حد كبير من حماسة المجتمعين إلبداء 

  . نظرهم مما يجعل مشاركتهم هامشيةوجهات
" الجتماع يقرأ ملخص ما تم مناقشته     في نهاية ا  "أما أقل عناصر التنفيذ أهمية      

والمعلمـين  )  درجـات  ٤ من   ٣,٣٧(فقد حصل على درجة متوسطة بالنسبة للمديرين        
وحقيقة أن  . وقد يعود ذلك العتبار هذا العنصر عنصراً إضافياً       ).  درجات ٤ من   ٣,٢٢(

هذا العنصر يكون مهماً في االجتماعات الرسمية، أما اجتماعات المدارس فهـي أقـل              
  .يةرسم

فـي  ) ٢١ -١٩(وتمثلـه الفقـرات     :  مرحلة متابعة وتقويم االجتماعات المدرسية     -٣
على أن أعلى عناصر    )  المعلمون -المديرون(اتفق أفراد العينة    : حيث) ٧(الجدول رقم   

يتم متابعة تنفيذ القرارات والمقترحات المنبثقة من       "متابعة وتقويم االجتماعات ممارسة     
)  درجات ٤ من   ٣,٤٩(لى درجة متوسطة بالنسبة للمديرين      حيث حصلت ع  " االجتماعات
وتعد هذه النتيجة غير مرضية مقابل أهميتها إذ أن         ).  درجات ٤ من   ٣,٠٤(والمعلمين  

  .اعات هي أحد أكثر الشكاوي األكثرعدم إجراء متابعة كاملة لما تم في االجتم
اعات للتقويم تخضع االجتم"أما أقل عناصر متابعة وتقويم االجتماعات ممارسة   

 ٤ من   ٢,٨٢(فقد حصلت على درجة متوسطة للمديرين       " لمعرفة اإليجابيات والسلبيات  
وتتفق هذه النتيجة تماماً مـع مـا        ).  درجات ٤ من   ٢,٣٩(وضعيفة للمعلمين   ) درجات
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من أن مرحلة التقويم تمارس بدرجة ضعيفة ] هـ١٤١١اليحيوي، [توصلت إليه دراسة  
التي كشفت عن   ] ١٤٠٦الراشد،  [ما تتفق كذلك مع دراسة      من وجهة نظر المعلمات، ك    

  .عدم االهتمام بتقويم االجتماعات المدرسية لمعرفة مدى فاعليتها
أما مجال األهمية فقد اتفقت آراء أفراد العينة على أن أعلى عناصر المتابعـة             

قـد  " تيتم متابعة تنفيذ القرارات المقترحات المنبثقة عـن االجتماعـا         "والتقويم أهمية   
 ٣,٦٦(والمعلمـين   )  درجات ٤ من   ٣,٨٧(حصلت على درجة عالية بالنسبة للمديرين       

 تتخـضع االجتماعـات للتقـويم لمعرفـة اإليجابيـا         "أما أقلها أهمية    ).  درجات ٤من  
ومتوسـطة  )  درجات ٤ من   ٣,٥١(فقد حصلت على درجة عالية للمديرين       " والسلبيات
اك أفراد العينة وخصوصاً المديرين ألهمية      ويأتي إدر ).  درجات ٤ من   ٣,٤٧(للمعلمين  

المتابعة والتقويم العالية متفقاً مع أهميتها علمياً كما يتفق ذلك مع ما أكدتـه دراسـة                
أهمية وجود خطة عملية لمتابعة القرارات التـي تـصدر عـن            "من  ] ١٩٩٤درباس،  [

  ".االجتماعات وتقويمها
 إدارة االجتماعات وذلك حسب يتضح الترتيب العام لمراحل) ٨(وبالنظر لجدول 

  .المتوسط الحسابي لكل مرحلة وذلك ألفراد العينة ككل
لكل مرحلة من مراحل إدارة  المتوسط الحسابي حسب آراء أفراد العينة ككل )٨(الجدول 

  االجتماعات حسب الممارسة واقعياً وأهمية الممارسة
  الرتبة  األهمية  الرتبة  الممارسة  المرحلة

  ١  ٣,٦  ٢  ٣,٠٦  عات المدرسيةتخطيط االجتما
  ٣  ٣,٥٥  ١  ٣,١٠  تنفيذ االجتماعات المدرسية

متابعـة وتقـويم االجتماعــات   
  ٢  ٣,٥٦  ٣  ٢,٧٨  المدرسية

تنفيذ "أن أعلى مراحل إدارة االجتماعات ممارسة مرحلة        ) ٨(يظهر من جدول    
يليهـا مرحلـة    )  درجات ٤ من   ٣,١٠(حيث حصلت على درجة متوسطة      " االجتماعات

متابعـة  "يليهـا مرحلـة     )  درجات ٤ من   ٣,٠٦(بدرجة متوسطة   " يط االجتماعات تخط"
وتتفق هذه النتيجة تقريباً    ).  درجات ٤ من   ٢,٧٨(وتقويم االجتماعات بدرجة متوسطة     

تخطيط، تنفيذ "حيث كشفت أن مجاالت ] هـ١٤١١اليحيوي، [مع ما توصلت إليه دراسة 
أما بعد األهميـة فيبـين      .  بدرجة متوسطة  تمارس" ، متابعة وتقويم االجتماعات   )تنظيم(

" تخطيط االجتماعـات المدرسـية    "أن أعلى مراحل إدارة االجتماعات أهمية       ) ٨(جدول  
بدرجة " متابعة وتقويم االجتماعات المدرسية "يليها  )  درجات ٤ من   ٣,٦٠(بدرجة عالية   

 ٣,٥٥(ليـة  بدرجة عا" تنفيذ االجتماعات المدرسية  "يليها  )  درجات ٤ من   ٣,٥٦(عالية  
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وتبرز هذه النتيجة وعياً بأهمية مرحلة التخطيط فقد احتلـت المرتبـة            ).  درجات ٤من  
األعلى من وجهة نظر أفراد العينة ككل وتتوافق هذه النتيجـة مـع األهميـة العلميـة          

، ص  ١٩٩٦كينـان،   " [من نجاح االجتماعات يتحدد قبل انعقادها     %) ٨٠"(للتخطيط فـ   
٣١.[  

مراحل إدارة االجتماعات على درجة أهمية عالية يؤكـد         كما أن حصول جميع     
رغبة أفراد العينة في ممارسة مراحل إدارة االجتماعات بشكل أعلى مما هو عليه فـي               
الواقع، حيث أن المتوسط العام لمدى ممارسة مراحل إدارة االجتماعات ألفـراد العينـة      

أمـا  )  درجات ٤من   ٣,٢٠ إلى   ٢,٧٨(ككل يقع في مستوى متوسط وتتراوح درجاته        
المتوسط العام ألهمية الممارسة ألفراد العينة ككل يقع في مـستوى عـالي وتتـراوح               

  ). درجات٤ من ٣,٦٠ -٣,٥٥(درجاته 
 ما واقع ممارسة رئيس الجلـسة لمهـارات رئاسـة           -جـ/ السؤال الثاني 

  االجتماعات المدرسية؟ وما أهمية ممارسة تلك المهارات؟
ـ        سوف تتم اإلشارة هنا أل      طكثر وأقل مهارة من حيث واقع الممارسة والمتوس

  ).٤-١(العام حسب آراء كل المديرين والمعلمين علماً أن ميزان أإجابة 
مهارات رئـيس االجتماعـات     [الخاصة بـ   ) ٢٦-٢٢(الفقرات  ) ٩( يوضح الجدول    -

يحتـرم مـدير    "اتفاق أفراد العينة تقريباً على أن أكثر المهارات ممارسـة           ] المدرسية
حازت على درجة عالية    " المدرسة آراء المعلمين المطروحة في االجتماع على اختالفها       

ومتوسـط  )  درجات ٤ من   ٣,٨١(ومتوسط للمعلمين   )  درجات ٤ من   ٣,٨١(للمديرين  
فهمـي،  [وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدتـه دراسـة          ).  درجات ٤ من   ٣,٤٩(للمعلمين  

 المعلمين في االجتماعات غالباً، أما أقـل  حيث أكد المديرون أنهم يتقلبون آراء ] ١٩٧٦
يوجه مـدير المدرسـة األعـضاء نحـو         "المهارات ممارسة من وجهة نظر المديرين       

أما وجهـة   ).  درجات ٤ من   ٣,٤٢(فحصلت على درجة متوسطة     " الموضوع المطروح 
فحصلت " يوضح المدير ما تم االتفاق عليه في نهاية كل موضوع يناقش          "نظر المعلمين   

وفي مجال األهمية فقد اتفق أفراد العينـة     ).  درجات ٤ من   ٣,١٧(رجة متوسطة   على د 
يحترم مـدير المدرسـة آراء المعلمـين        "حيث أن أكثر مهارات رئيس االجتماع أهمية        

 مـن  ٣٠٩١(حصلت على درجة عالية للمديرين " المطروحة في االجتماع على اختالفها 
يوضح المدير ما " أقل المهارات أهمية أما).  درجات٤ من ٣,٨١(وللمعلمين )  درجات٤

فقد حصلت على درجة عالية للمـديرين       " تم االتفاق عليه في نهاية كل موضوع يناقش       
إن حصول جميـع مهـارات      )  درجات ٤ من   ٣,٦١(وللمعلمين  )  درجات ٤ من   ٣,٧٢(

يؤكد ما لرئيس االجتماع من دور أساسي في نجاح ) عالية(رئيس االجتماع درجة أهمية 
وفي هذا المجال فإن أهم ما يجب أن يتمتـع بـه رئـيس االجتمـاع أثنـاء             . جتماعاال
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كـويمبي،  [احترام الجميع، كمـا يـذكر       ] ١٩٨٢،  Boesبوس  [االجتماعات كما يذكر    
Quimby أن من أهم مظاهر احترام المجتمعين عدم انتقاد المـشاركات التـي           ] ١٩٩٤

  .يدلي بها الحاضرون أو التقليل من شأنها
المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة أفراد العينة من المديرين والمعلمين لكل  )٩ (الجدول

مهارات [فقرة في الواقع الحالي والمتوسط الحسابي لدرجة أهمية ممارسة كل فقرة 
  ] مشاركة الطالب في االجتماعات-مشاركة المعلمين في االجتماعات–رئيس االجتماع 

  )٤(المعلمون   )٤(المديرون 
  الفقرة  رقم الفقرة  المحور

  األهمية  الواقع  األهمية  الواقع

٢٢  
يقوم مدير المدرسة بدور فعال لتهيئة   
المناخ المناسب للمشاركة اإليجابيـة     

  .من قبل األعضاء
٣,٦٩  ٣,٢٥  ٣,٨٤  ٣,٥٧  

يحترم مدير المدرسة آراء المعلمين       ٢٣
  ٣,٨١  ٣,٤٩  ٣,٩١  ٣,٨١  .المطروحة في على اختالفها

يلم مدير المدرسة بجميـع جوانـب         ٢٤
  ٣,٧٦  ٣,٤٥  ٣,٨٤  ٣,٦٦  .القضايا المطروحة

يوجه المدير مناقشة األعضاء نحـو        ٢٥
  ٣,٦٤.  ٣,٢٧  ٣,٨٠  ٣,٤٢  .الموضوع المطروح ببراعة

يوضع المدير ما تم االتفاق عليه في         ٢٦
  ٣,٦١  ٣,١٧  ٣,٧٢  ٣,٤٩  .نهاية كل موضوع يناقش

مهارات 
رئيس 
  االجتماع

٢٦ -٢٢  
  وسط العامالمت

  
  

٣,٧  ٣,٣٢  ٣,٨٢  ٣,٥٩  

يشارك المعلمون في وضـع جـدول         ٢٧
  ٣,٣١  ٢,٠١  ٣,٣٥  ٢,٧٤  .األعمال

إذا اقتضى األمر يفوض المدير أحـد         ٢٨
  ٢,٦٤  ١,٧٧  ٢,٩١  ٢,١٥  .المعلمين باإلعداد لالجتماع وإدارته

يحرص المعلمون علـى المناقـشة        ٢٩
  ٣,٦٧  ٣,١٧  ٣,٦٦  ٣,١٨  .ناء االجتماعالبناءة أث

مشاركة 
المعلمين 

في 
االجتماعات

٣٠  
يستفاد من آراء المعلمين في تقـويم    

٣,٥٨  ٢,٨٤  ٣,٧١  ٣,٢٩  
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  )٤(المعلمون   )٤(المديرون 
  الفقرة  رقم الفقرة  المحور

  األهمية  الواقع  األهمية  الواقع
ــا   ــة إيجابياته ــات لمعرف االجتماع

  .وسلبياتها
  ٣,٣  ٢,٤٤  ٣,٦٥  ٢,٨٤  المتوسط العام  ٣٠ -٢٧

مشاركة 
الطالب في 
االجتماعات

٣١  
يشترك نخبة من الطالب في بعـض       

  ٢,٧٥  ١,٦٥  ٣,٠٥  ٢,٠٥  .االجتماعات التي تخصهم

أن المديرين يرون أنهم يمارسون مهارات رئيس االجتمـاع         ) ٩(يبين جدول   
يرى المعلمون أن المديرين يمارسون     ).  درجات ٤ من   ٣,٥٩(بشكل عام بدرجة عالية     

أما أهمية ممارسـة    ).  درجات ٤ من   ٣,٣٢(مهارات رئيس االجتماع بدرجة متوسطة      
فراد العينة يرون أنها عالية بالنسبة لكل مـن المـديرين    مهارات رئيس االجتماع فإن أ    

  ). درجات٤ من٣,٧٠(والمعلمين )  درجات٤ ٣,٨٢(
 ما واقع مشاركة المعلمين في االجتماعـات المدرسـية؟         -د/ السؤال الثاني 

  وما أهمية مشاركتهم؟
سوف تتم اإلشارة هنا ألكثر وأقل عنصر في مجال مشاركة المعلمين والمتوسط 

  ).٤-١(من وجهة نظر المديرين والمعلمين، علماً أن ميزان اإلجابة العام 
الخاصة بعناصر مشاركة المعلمين في     ) ٣٠-٢٧(الفقرات  ) ٩(يوضح الجدول   

االجتماعات حيث يرى المديرون أن أكثر عناصر مشاركة المعلمين فـي االجتماعـات             
" ة إيجابياتها وسلبياتها  يستفاد من آراء المعلمين في تقويم االجتماعات لمعرف       "ممارسة  

إذا " ممارسة   ةوأقل عناصر المشارك  ). من درجات ٤ ٣,١٨(حصل على درجة متوسطة     
اقتضى األمر يفوض المدير أحد المعلمين باإلعداد لالجتماع وإدارته حصل على درجـة             

  ). درجات٤ من٢,١٥" (ضعيفة
لمون يحرص المع"ويرى المعلمون أن أعلى عناصر مشاركتهم في االجتماعات       

 ٤ مـن ٣,١٧(قد حازت على درجـة متوسـطة       " على المشاركة البناءة أثناء االجتماع    
وتعد هذه النتيجة غير مرضية نوعاً ما إذ أن مشاركة المعلمـين بالمناقـشة              ). درجات

كما أن هذه النتيجة أيضاً تؤكد أن نسبة ال بأس بها من    . البناءة أساس إلنجاح االجتماع   
نماط شخصيات االجتماع سواء كانت الشخـصية الـصامتة أو   المعلمين قد تصنف إلى أ    

  .الشخصية المتصيدة المجادلة وهذا مؤشر سلبي نوعاً ما لواقع مشاركة المعلمين
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إذا اقتـضى األمـر     "وأقل عناصر المشاركة ممارسة من وجهة نظر المعلمين         
ة جـداً   حصلت على درجة ضعيف   " يفوض المدير أحد المعلمين إلعداد لالجتماع وإدارته      

بدرجة ضعيفة " يشارك المعلمون في وضع جدول األعمال"، ويليه ) درجات٤ من ١,٧٧(
  ). درجات٤ من ٢,٠١(كذلك 

وفي بعد األهمية فيرى المديرون أن أعلى عناصر مشاركة المعلمـين أهميـة         
 من  ٣,٧١(حصلت على درجة عالية     " يستفاد من آراء المعلمين في تقويم االجتماعات      "

إذا اقتضى األمر يفوض مدير المدرسة أحد المعلمين " وأن أقل الناصر أهمية ). درجات٤
إن مـشاركة   ).  درجات ٤ من   ٢,٩١(حازت درجة متوسطة    " باإلعداد لالجتماع وإدارته  

المعلمين في التقويم مهمة إال أنه مشاركتهم بالمناقشة البناء ومشاركتهم فـي وضـع              
  .جدول األعمال أهم

 أن أعلى عناصر مشاركتهم في االجتماعـات أهميـة          في حين يرى المعلمون   
حصلت علـى درجـة عاليـة       " يحرص المعلمون على المشاركة البناءة أثناء االجتماع      "
ويعد هذا العنصر علمياً مـن أهـم عناصـر المـشاركة فـي           ).  درجات ٤ من   ٣,٦٧(

تمـاع ال   االجتماعات وفي هذا المقام البد من اإلشارة إلى أن المشاركة البناءة في االج            
تقتصر على المناقشة فقط بل تتعدى ذلك ألن تقوم أحد المعلمين بطرح موضوع ما أثناء 
االجتماع يكون قد اقترحه مسبقاً حيث يكون المعلم المسئول عن إدارة النقـاش حـول               

، ص  ١٩٨٨بيـل،   ) [قائد الموضـوع  (موضوعه، ويطلق على هذه المشاركة مصطلح       
ذ اقتضى األمر يفوض مدير المدرسـة أحـد المعلمـين       إ"أما أقل العناصر أهمية     ]. ٢٨

  ). درجات٤ من ٢,٦٤(باإلعداد لالجتماع وإدارته، فقد نالت درجة متوسطة 
كذلك المتوسط العام لهذا السؤال، حيث يرى المديرون أن         ) ٩(ويوضح جدول   

أمـا  ).  درجات٤ من ٢,٨٤(المعلمين يشاركون واقعياً في االجتماعات بدرجة متوسطة  
معلمون فيرون أن مشاركة المعلمين في االجتماعات واقعياً تمارس بدرجـة ضـعيفة             ال
  ). درجات٤ من ٢,٤٤(

 ٣,٦٥(كما يرى المديرون أن أهمية مشاركة المعلمين في االجتماعات عالية           
، أما المعلمون فيرون أن أهمية مشاركتهم في االجتماعـات متوسـطة            ). درجات ٤من  

يجة غير مرضية من جانب المعلمين حيث أن المعلم يجب وهذه نت).  درجات٤ من ٣,٣(
أن يكون لديه الطموح للمشاركة والعمل التعاوني من خالل االجتماعات المدرسية بشكل            

  .عالي
 ما واقع مشاركة الطالب في االجتماعات المدرسية؟ ما         -هـ/ السؤال الثاني 

  أهمية مشاركتهم؟
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ـ ) ٣١(أن الفقـرة    ) ٩(يتضح من الجدول     ة بمـشاركة الطـالب فـي      الخاص
حيـث أن  )  المعلمون-المديرون(االجتماعات المدرسية أن هناك اتفاقاً بين أفراد العينة        

 ٤ مـن    ٢,٠٥(واقع مشاركة الطالب في االجتماعات المدرسية ضعيفة جداً للمـديرين           
وتتعارض هذه النتيجة مع ما يجب أن تكون        )  درجات ٤ من   ١,٦٥(والمعلمين  ) درجات

تماعات المدرسية من إشراك أعضاء المدرسة سواء المعلمين أو الطالب، كما           عليه االج 
وزارة المعارف، [تخالف اتجاه وزارة التربية والتعليم كما ورد في تعميم وزارة المعارف 

والذي أشار ألهمية إشراك نخبة من الطالب في االجتماعـات المدرسـية،            ] هـ١٤١٧
ا متوقعة إذ أن أنماط االجتماعات المدرسية ال تضم وهذه النتيجة وإن كانت سلبية إال أنه

مجالس أو لجان طالبية كما أن تشكيالت المجالس واللجان المدرسية تخلو من الطـالب   
  .كأعضاء أساسيين

وقد اتفق أفراد عينة الدراسة على أن أهمية مـشاركة الطـالب االجتماعـات          
 ٤ مـن  ٢,٧٥( والمعلمين ) درجات٤ من ٣,٠٥(المدرسية متوسطة بالنسبة للمديرين     

  :بابها كما يرى الباحث إلى اآلتيوهذه النتيجة السلبية نوعاً ما قد تعود أس). درجات
أن مرحلة إشراك نخبة من الطالب في بعض االجتماعات مرحلة وعي متقدمة               -١

بدور الطالب في المدرسة لم تصل االجتماعات المدرسية إلى ما هو أهـم منهـا وهـو        
  .تعالة للمعلمين في االجتماعاالمشاركة الف

اعتقاد المديرين والمعلمين أن أعمار طالب المرحلة المتوسطة صغيرة وبالتالي    -٢
  .فإن تجربة إشراكهم في االجتماعات ستكون فاشلة

 ما أهداف االجتماعات المدرسية المتحققة في المـدارس      -و/ السؤال الثاني 
  المتوسطة؟

. اف االجتماعات المدرسـية واقعيـاً فقـط       مدى تحقق أهد  ) ١٠(يبين الجدول   
وسوف يتم هنا اإلشارة إلى أكثر هدفين تحققاً وأدنى هدفين تحققاً والمتوسط العام حسب 

  ).٤-١(آراء أفراد العينة كل على حدة وآرائهم مجتمعين علماً أن ميزان اإلجابة 
ة واقعياً من المتوسط الحسابي لدرجة تحقيق أهداف االجتماعات المدرسي )١٠(الجدول 

  )أهداف االجتماعات المدرسية( .وجهة نظر أفراد العينة من المديرين والمعلمين
  ٤المعلمون   ٤المديرون   الفقرة  م
  ٣,٠٩  ٣,٣٤  التنسيق والتكامل بين جهود اإلدارة والمعلمين  ١

إيضاح المشكالت التي تواجـه المدرسـة لـإلدارة           ٢
  ٣,١٠  ٣,٥٤  والمعلمين
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ن في عملية صـنع القـرار علـى         مشاركة المعلمي   ٣
  ٢,٦٨  ٣,٢١  مستوى المدرسة

استغالل طاقات المعلمين في حل المـشكالت التـي           ٤
  ٢,٧٠  ٣,٣٣  تواجه اإلدارة

رفع الروح المعنوية للمعلمين نتيجة مشاركتهم في          ٥
  ٢,٩٠  ٣,٤٧  االجتماعات

  ٢,٧٦  ٣,٣٨  تبادل الخبرات التربوية أثناء االجتماعات  ٦
  ٣,٠٣  ٣,٥٣  ارات ومقترحات تتسم باإليجابيةالوصول لقر  ٧
  ٢,٩٧  ٣,٤٨  توثيق الصلة بين المعلمين بشكل عملي  ٨

زيادة انتماء المعلمين للمدرسة نتيجة سياسة اإلدارة       ٩
  ٢,٩٣  ٣,٥٠  الشورية 

المساهمة في حل مشكالت المدرسة بما تتناسب مع          ١٠
  ٣,٠٨  ٣,٥٤  ظروفها

 المعلمـين وإدارة   تنمية حب العمل التعـاوني بـين        ١١
  ٣,١٤  ٣,٥٩  المدرسة

زيادة تقبل المعلمين للقرارات والمقترحات ألنها تمثل   ١٢
  ٣,١٣  ٣,٥٠  رأي الجماعة

إيضاح اللوائح والنظم الواردة من الجهـات العليـا           ١٣
  ٣,١٥  ٣,٦١  .والطرق الصحيحة في تنفيذها

  ٢,٩٧  ٣,٤٦  المتوسط العام  
على أن أكثر )  المعلمين -المديرين(اد العينة   اتفاق أفر ) ١٠(يتبين من الجدول    

" إيضاح اللوائح والنظم الواردة من الجهات العليـا       "أهداف االجتماعات المدرسية تحققاً     
ودرجة متوسطة للمعلمـين    )  درجات ٤ من   ٣,٦١(حصلت على درجة عالية للمديرين      

 سـلبية  ويدل احتالل هذا الهدف على المرتبـة األولـى علـى   ).  درجات٤ من  ٣,١٥(
إلى أنه من ] ١٩٨٢، Boesبوس [االجتماعات المدرسية وما يمكن أن تحققه، إذ يشير        

 مطبوعة أو بغـرض إعـالن   ةاألفضل عدم عقد االجتماع إذا كان الهدف منه قراءة ماد      
والسلبية هنـا  ،إن إيضاح ما يرد من نظم وتعليمات غالباً ال يستدعي عقد اجتماع     . عام

تنميـة  "ويلي الهدف السابق    . ون األول لالجتماعات المدرسية   أن الهدف ال يجب أن يك     
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فقد حصلت على درجـة عاليـة للمـديرين         " حب العمل التعاوني بين المعلمين واإلدارة     
ويعد هذا الهدف من  )  درجات ٤ من   ٣,١٤(ومتوسطة للمعلمين   )  درجات ٤ من   ٣,٥٩(

  .األهداف الرئيسة لالجتماعات المدرسية
مشاركة المعلمين في عملية صنع القـرار       "تماعات تحققاً   أما أدنى أهداف االج   

 ٤ مـن    ٣,٢١(حيث حصلت على درجة متوسـطة للمـديرين         " على مستوى المدرس  
اسـتغالل طاقـات    "ويلي الهدف الـسابق     ).  درجات ٤ من   ٢,٦٨(والمعلمين  ) درجات

الذي حصل علـى درجـة متوسـطة        " المعلمين في حل المشكالت التي تواجه المدرسة      
ويمكن االسـتنتاج   ).  درجات ٤ من   ٢,٧٠(والمعلمين  )  درجات ٤ من   ٣,٣٣(يرين  للمد

من خالل حصول هذين الهدفين المرتبتين األدنيتين علـى عـدم تحقيـق االجتماعـات           
  .مشاركة المعلم في صنع القرار"هو المدرسية بشكل تام ألهم األهداف و

جتماعـات  المتوسط العام لواقـع تحقـق أهـداف اال        ) ١٠(كما يوضح جدول    
 ٤ مـن  ٣,٤٦(المدرسية، إذ يرى المديرون أن األهداف متحققـة بدرجـة متوسـطة            

، ) درجات٤ من ٢,٩٧(أما المعلمون فيرون أنها متحققة بدرجة متوسطة كذلك ) درجات
  .وتدل هذه النتيجة على أن االجتماعات المدرسية ال تحقق أهدافها بالدرجة المطلوبة

  ات االجتماعات المدرسية؟ما أهم معوق: ثالثالسؤال ال
 اإلشارةوسوف تتم . أهم معوقات االجتماعات حسب درجة حدوثها   ) ١١(وضح الجدول   ي

هنا إلى أكبر معوقين وإلى أضعف معوقين والمتوسط العام لجميعالمعوقات حـسب آراء      
  ).٤ -١ (العينة كل على حدة وآرائهم ككل علماً بأن ميزان اإلجابة

  
  
  
  
  
  

سط الحسابي لمعوقات االجتماعات المدرسية من جهة نظر أفراد المتو)١١(الجدول 
  )معوقات االجتماعات المدرسية.(العينة من المديرين والمعلمين

  ٤المعلمون   ٤المديرون   الفقرة  م
  ٢,٧٦  ٢,٦٨عدم إدراك منسوبي المدرسة ألهمية األهـداف العامـة           ١
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  لالجتماعات 
  ٢,٦٥  ٢,٤٠  قاًعدم إشعار المعلمين بجدول األعمال مسب  ٢
  ٢,٧٠  ٢,٨٣  عدم مناسبة وقت االجتماع ألغلبية المعلمين   ٣
  ٢,٤١  ٢,٦٦  عدم تهيئة المكان المناسب لالجتماع  ٤
  ٢,٩١  ٢,٧٩  عدم وضع األهداف الخاصة بكل اجتماع  ٥

عدم تحقيق أهداف االجتماعات السابقة مما يولد الشعور      ٦
  ٣,٢٣  ٣,٠٦  قيمة االجتماعات

 المعلمـين للمناقـشة الجانبيـة أثنـاء         انصراف بعض   ٧
  ٢,٨٨  ٢,٩٧  االجتماع

حرص بعض المعلمين على الجدال والمعارضـة أثنـاء           ٨
  ٢,٩٠  ٢,٩٥  االجتماع

عدم االلتزام بالموضوعات المحددة في جـدول أعمـال           ٩
  ٢,٧٦  ٢,٧٢  االجتماع

  ٢,٧١  ٢,٣١  عدم مشاركة المعلمين في اختيار موضوعات االجتماع  ١٠
  ٣,٠٣  ٢,٨٣  متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات االجتماعات السابقةعدم   ١١
  ٢,٨٢  ٢,٦٩  عدم إخضاع االجتماع لعملية التقويم  ١٢

اعتقاد مدير المدرسة أن االجتماعات تـضعف سـلطته           ١٣
  ٢,٤٣  ٢,٢٥  اإلدارية

  ٢,٩٨  ٢,٨٨  عدم تقبل مدير المدرسة آلراء المعلمين في االجتماعات  ١٤

الممنوحة لمـدير المدرسـة مـن إدارة        قلة الصالحيات     ١٥
  ٣,٠٨  ٣,٢٢  التعليم

  ٢,٨١  ٢,٧٥  المتوسط العام  ١٦
تقريبـاً، حيـث أن أكبـر معوقـات       )  المعلمون -المديرون(تفق أفراد العينة    ا

حصل " قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة من إدارة التعليم    "االجتماعات المدرسية   
ـ ) رجـات  د ٤ مـن    ٣,٢٢ (نيري درجة متوسطة للمد   يعل  ٤ مـن    ٣,٠٨ (نيوالمعلم
 قرارات واتخاذإذ أن االجتماعات أساساً تحتاج لصالحيات يتم من خاللها صنع   ). رجاتد

وطرح مقترحات، وبما أن مدير المدرسة الذي يرأس االجتماعات عادة يفتقد لكثير من             
ر دور  وانحـصا .  بعائق قلة الـصالحيات    تصطدمالصالحيات فإن االجتماعات المدرسية     

عدم تحقيق أهداف   "ويلي المعوق السابق    . مدير المدرسة في الجانب اإلجرائي التنفيذي     
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الذي نال درجة متوسـطة     " االجتماعات السابقة مما يولد الشعور بعدم قيمة االجتماعات       
 هذا المعـوق    عديو). رجات د ٤ من   ٣,٢٣ (نيوالمعلم) رجات د ٤ من   ٣,٠٦ (نيريللمد

ى والتي تشير ما للخبرات السابقة حول اجتماعات المدارس من كذلك من المعوقات الكبر
و ] ١٩٩٦ Adasآدمز  [دور في تشكيل صورة سيئة لالجتماعات، وهذا ما أكده كل من          

  ].١٩٩٤ Quimbyكويمبي [
اعتقاد مدير  " أضعف المعوقات فيرى المديرون أن أضعف المعوقات تكراراً          أما

 مـن  ٢,٢٥ (حصل على درجة ضعيفة" داريةالمدرسة أن االجتماعات تضعف سلطته اإل    
الذي حاز درجة " عدم مشاركة المعلمين في اختيار موضوعات االجتماع"يليه ) رجات د٤

عدم تهيئـة  " فإن أضعف المعوقات تكراراً لمعلمونأما ا ). رجات د ٤ من   ٢,٣١ (ضعيفة
ـ "يليه  ). رجات د ٤ من   ٢,٤١ (حيث حصل على درجة ضعيفة    " المكان المناسب  اد اعتق

 ٢,٤٣ (الذي نال درجة ضـعيفة    " مدير المدرسة أن االجتماعات تضعف سلطته اإلدارية      
 والمعلمين فـإن    نأما المتوسط العام حسب وجهة نظر كل من المديري        ). رجات د ٤من  

 من ٢,٨١ (والمعلمين) رجات د٤ من ٢,٧٥ (المعوقات تحدث بدرجة متوسطة للمديرين
ن يرون أن المعوقات تحدث بدرجة أكبـر نوعـاً     ويدل ذلك على أن المعلمي    ). رجات د ٤
  .نيري المدمنما

 بعض أفراد العينة مجتمعين لعدد من المعوقات األخرى بناء على أشارهذا وقد   
حول معوقات أخرى مع تحديـد      " معوقات االجتماعات "السؤال المفتوح في نهاية محور      

ـ              ة عاليـة إال أن     درجة حدوث كل معوق، حيث ذكر أفراد العينة معوقـات عـدة بدرج
  : مرتبة حسب تكرارهاأذكرها كانت محدودة، وسوف اتكراراته

 البشرية والمادية حيث ال تساعد على اقتراح وتنفيذ مـا شـأنه            اإلمكاناتقلة   -١
 .تطويرالمدرسة في االجتماعات

 .عقد االجتماعات بشكل روتيني ال سيما في الموضوعات المطروحة -٢
 .فاعله مع االجتماعاتزيادة أعباء المعلم مما يحد من ت -٣
 . فرض اآلراء على المعلمين المجتمعينأسلوباستخدام مدير المدرسة  -٤
محاباة ومجاملة مدير المدرسة لبعض المعلمين سواء في الرأي أو في اختيار             -٥

 .أعضاءاللجان والمجالس
 .ضعف مهارة إدارة االجتماعات لدى مدير المدرسة بشكل عام -٦
 .ام الرسمي لعقد االجتماعاتعدم وجود وقت مناسب خالل الدو -٧
 ضعف حماس بعض المعلمين لالجتماعات وعدم المباالة بها -٨

  :التوصيات
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 عن المسئولينالعمل على زيادة وعي مديري المدارس ومعلميها من خالل حث  -١
أعضاء المدرسة علـى التعامـل مـع االجتماعـات          " المشرفين"التعليم ال سيما    

فاهيم وأساليب علمية صحيحة في جميع      المدرسية بما يجب أن تكون عليه من م       
 .مقومات االجتماعات المدرسية

إقامة دورات تدريبية قصيرة أثناء الخدمة بالتعاون مع كليات التربية لمديري            -٢
 .المدارس للتزود نظرياً وعملياً بالجديد في مجال إدارة االجتماعات المدرسية

 بعض المجالس تخصيص مجالس أو لجان طالبية وتخصيص مقاعد للطالب في -٣
واللجان المدرسية بما يمكن من تهيئة الفرصة للطالب للتعبير عـن حاجـاتهم             

 .ومقترحاتهم وبالتالي تفعيل الجيد منها
منح مديري المدارس المتوسطة مزيداً من الصالحيات بما يساعد على تفعيـل         -٤

 .دور االجتماعات المدرسية في اقتراح وصنع واتخاذ قرارات لصالح المدرسة
 تكون االجتماعات المدرسية ضمن عناصر تقويم عمل مدير المدرسة حيث           أن -٥

بمتابعة السجالت الخاصة باالجتماعات المدرسية بل      " المشرف اإلداري "ال يكتفي   
 .البد من أن يحضر بعض االجتماعات المدرسية لتقويمها

  :المقترحات
 التربوية في إجراء دراسة مقارنة حول االجتماعات المدرسية في أنظمة اإلدارة -١

 المجـالس واللجـان،     أعضاء من حيث األنماط، تشكيل      واألجنبيةالدول العربية   
 .مهام المجالس واللجان المختلفة

 القرار على   واتخاذإجراء دراسة حول رغبة المعلمين في المشاركة في صنع           -٢
 . التي يمكن أن تحقق هذه المشاركةاالتصالمستوى المدرسة وقنوات 

 القـرار علـى   واتخـاذ  فاعلية مشاركة الطالب في صـنع  إجراء دراسة حول  -٣
مستوى المدرسة من وجهة نظر كل من المديرين والمعلمـين والطـالب فـي              

  .المرحلة المتوسطة والثانوية
  

  
  
  
  

  مراجع البحث
 .م١٩٨٣اإلسكندرية  دار المعرفة، تها،، صبري، التخطيط للمؤتمرات وإدارريهأبو  -١



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الثاني١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٤٣٦ -

 ، المنظمة العربيـة للعلـوم اإلداريـة، مطبعـة         عاتالجتماأبو شيخة نادر، إدارة ا     -٢
 .م١٩٨٢الهنداوي، 

 .م١٩٧٦ة  التربوي، عالم الكتب، ، القاهراألشرف -األفندي، محمد حامد -٣
ورقة عمل  " المجالس واللجان واالجتماعات المدرسية    "،إسماعيل مسلم   ن،يميآل عث  -٤

علـيم الريـاض     إدارة ت  - لمديري ووكالء المدارس   نشيطيةمقدمة إلى الدورة الت   
 .هـ الرياض١٤١٧/ ٧/ ٢ إلى ٦/ ٢٨ة المنعقدة في الفتر

، البديوي، أحمد فوزي، دليل المكتبـات المدرسـية، وزارة المعـارف، الريـاض             -٥
 .هـ١٤٠٥

، ة مصطلحات إدارية مختار   ة،، أبو بكر مصطفى وآخرون، الموسوعة اإلداري      بعيره -٦
 .م١٩٩١، ايبي، لي، بنغازيونسجامعة فار

 عبد الرحمن، مطابع    رةيجعلها ناجحة؟، ترجمة مش    ت في، االجتماعات ك  ، مالكوم ليب -٧
 .م١٩٨٨ أطلس لألوفست، الرياض

ورقة عمل ضـمن    " مدير المدرسة والمجالس المدرسية   "، محمد عبداهللا،    يالحصين -٨
مـدير المدرسـة، مـسؤوليته      " مجال اإلدارة التربوية حول      فياللقاء السنوي   

/ ٦/ ١٢ -١٠ة   الفتـر  ي ف اضيلك سعود، بالر   جامعة الم  يالمنعقد ف " وواجباته
 .هـ١٤١٢

 المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكـة  ةالحقيل، سليمان عبد الرحمن، اإلدار    -٩
 .هـ١٤٠٦ العربية السعودية، دار عالم الكتب، الرياض

إدارة االجتماعات المدرسية، دراسـة ميدانيـة،       ). ١٩٩٤(درباس، أحمد سعيد     -١٠
م، ص ص  ١٩٩٤، ربيـع    ٨، مجلـد    ٣١امعة الكويت، عدد    المجلة التربوية، ج  

١٩٠ – ١٦٩.  
 التربوي، دارالفكـر،    واألشراف التربية   ةالدويك، تيسير، وآخرون، أسس اإلدار     -١١

 .عمان، األردن، بدون تاريخ
بعض مشكالت إدارة المدرسة االبتدائية للبنين بمنطقة     "الراشد، أحمد عبد العزيز      -١٢

تير، غير منشورة، قسم التربية، كليـة العلـوم         رسالة ماجس " الرياض التعليمية 
 .هـ١٤٠٦ض ، الريااإلسالمية محمد بن سعود األماماالجتماعية، جامعة 

 العامـة، مجلة اإلداري، معهـد اإلدارة    " تنظيم االجتماعات " زيادة، بشير محمد،     -١٣
 .٨٦ -٨١هـ، ص ص١٤٠٠محرم ) ٢(د مسقط، عد

 .م١٩٩٧، روتي، بليت، دار الج االجتماعا وإدارةمي، جمال غانم، تنظدانيز -١٤
 لمـدير المدرسـة     أساسـية إدارة االجتماعـات مهمـة      "سليمان، سعيد أحمد،     -١٥

 -١٤٠م، ص ص  ١٩٩٠ ينـاير، القـاهرة،      ١٤رة،  عاصم ال التربيةمجلة"الفعال
١٧٩. 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الثاني١٦٨: ( العددمجلة كلية التربية، جامعة األزهر،
 

 - ٤٣٧ -

، سمعان، وهيب، ومحمد منير مرسي، اإلدارة المدرسية الحديثة، عـالم الكتـب            -١٦
 .م١٩٨٥القاهرة، 

 المدرسـة الثانويـة والمـوجهين    ريمهام مـد "،  مانيلرحمن سل الشالش، عبد ا   -١٧
، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة         "التربويين بمنطقة الرياض التعليمية   

 .هـ١٤١٣ اضي سعود، الرالملكالتربية، جامعة 
تقييم القدرة القيادية بعض العوامل المؤثرة فيها لـدى         "لشمري، فوزية صالح،    ا -١٨

، ، رسالة ماجستير، كليـة التربيـة      "ية الحكومية للبنات  مديرات المرحلة االبتدائ  
 هـ١٤١٠، اضي سعود، الرك الملجامعة

اإلدارة المدرسية وعالقتها بالرضا الوظيفي     " وأحمد رجب،    يالصياد، عبد العاط   -١٩
مركز م،  ١٩٩٢يوليو  ) ١(، عدد   ، دراسة ميدانية، مجلة التربية والتنمية     "للمعلم

 .٥٩ -٣٢، ص صلقاهرةالتنمية البشرية المعلومات، ا
 تدريبات وأنشطة فـي تنميـة المهـارات اإلداريـة،           -عاشور، أحمد وآخرون   -٢٠

 .م١٩٩٢، ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمان، األردنلمدربدليال
،  المدرسية في مجال التطبيق الميداني، دار البيـان        ة اإلدار -عبد الهادي، محمد   -٢١

 .هـ١٤٠٤جدة 
  أهميتها فأسـاليبها، مطـابع     ،تصاالت اإلدارية ماهيتها  العثيمين، فهد سعود، اال    -٢٢

 .هـ١٤٠٨المدينة، الرياض، 
،  اإلدارة في التعلـيم، مكتبـة األنجلـو        إستراتيجيةعرفات، عبدالعزيز سليمان،     -٢٣

 .م١٩٨٧القاهرة، 
 مجلة  ،"؟أخي المدير كيف تدير اجتماعاً تربوياً ناجحاً      "عماد الدين، منى مؤتمن،      -٢٤

هـ، ١٤١٦ذو القعدة ) ٣٧(األردن، مجلد رة التربية والتعليم، رسالة المعلم، وزا
 .٢٧ -٢١ص ص

 مجلـة "أعـضاءه ختيارمجلس اإلدارة مهامه، أهدافه، ا    "العوض، صالح إبراهيم،     -٢٥
 . التربويقيالتوث

 .م١٩٩٦،  للعلومةي االجتماعات، ترجمة الدار العربد ادارة، قواعتي، كنانيك -٢٦
 .م١٩٨٥رة ة الحديثة، عالم الكتب، القاه المدرسياإلدارة، ري منمحمد، مرسي -٢٧
، المصري، أحمد محمد، االتصاالت والقرارات وفاعليتهما في اإلدارة، دار القلـم           -٢٨

 .هـ١٤٠٩دبي، 
  التربوية مفهومها فنظريتهـا    ة، اإلدار النابه، صالح عبد الحميد ونجاة      يمصطف -٢٩

 .هـ١٤٠٦ي  دار القلم، دب،ووسائلها
 مدرسي المنهجي والالمنهجي، مطابع الدرعيـة     ، محمد صالح، النشاط ال    فينمال -٣٠

 .هـ١٤١٦الرياض، 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الثاني١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٤٣٨ -

 والمـؤتمرات فـي     االجتماعاتالمهوس، محمد عبد الرحمن، إدارة االجتماعية        -٣١
،  العامة، الرياض، مطابع القـوات المـسلحة، الريـاض         اإلدارةاإلسالم، معهد   

 .هـ١٤١٢
ــرون، اإلدار -٣٢ ــعود وآخ ــر، س ــابع  ةالنم ــائف، مط ــس والوظ ــة األس  العام

 .هـ١٤١٠ اضيالرالفرزدق،
 هوانه، وليد وعلي تقي، المدخل لإلدارة التربوية الوظائف والمهارات، مطـابع           -٣٣

 .هـ١٤٠٩الفرزدق، الرياض، 
، "فعالية الشورى بين اإلدارة العامة والـشريعة اإلسـالمية        "هيكل، محمد أحمد،     -٣٤

 -١٤١١ربيـع األول  ) ٤٢ (مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة مـسقط، عـدد        
 .١٢١ -٩٩م، ص ص١٩٩٠

 نحو مدارس أفضل، ترجمة فاطمة محجوب، مكتبـة األنجلـو،      -وايلز، كيمبوال  -٣٥
 .م١٩٨١، القاهرة

/ ٣٩/ ١٠١٧م ، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تعميم رق     عارفوزارة الم  -٣٦
 ". االجتماعاتيمن الطالب فإشراك نخبة "حول هـ، ١٤١٧

ـ وزارة المعارف، اإلدارة العامة ل    -٣٧ / ٣١/ ٢٥٥م لتعليم بمنطقة الرياض، تعميم رق
 . المدرسيةجتماعاتد اال، حول عقهـ١٤١٤

ـ  مي تعم اض،ي الر  بمنطقة مي العامة للتعل  اإلدارةوزارة المعارف،    -٣٨ / ١٠/ ٥٠م   رق
 ".تشغيل المقاصف المدرسية"، هـ حول١٤١٦

ـ          -٣٩ ابع وزارة المعارف، الالئحة الداخلية لتنظيم المدارس المتوسطة والثانوية، مط
 .هـ١٣٩٠، اضيالفرزدق، الر

إعـداد إدارة التـصاميم بـوزارة     - المدرسـية  تدليل المختارا وزارة المعارف،    -٤٠
 .م١٩٩٢، اضي، الرارفالمع

، ياغي، محمد عبد الفتاح، مبادئ اإلدارة العامة، مطـابع الفـرزدق، الريـاض             -٤١
 .هـ١٤٠٣

مـدارس  إدارة وتنظيم االجتماعات المدرسـية فـي ال       "اليحيوي، صبرية مسلم،     -٤٢
، دراسـة ميدانيـة،   " المدينة المنـورة  فيالمتوسطة والثانوية الحكومية للبنات     

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك عبد العزيز، المدينـة            ةرسال
  .هـ١٤١١ المنورة
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