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 پایگاه مقاالت مدیریت تهیه و تنظیم:

 

 چکیده:

 

 محیطی متغیرهای آنها، افزایش ساختار و فعالیتهای ازمانها، پیچیدگیس شدن بزرگ چون عواملی امروزه
 موثر سازمان، از سایر اعضا کمک و اداره بهتر وظایف انجام است. برای را ناگزیر کرده تاثیرگذار و... مدیران

 درمورد موضوعهای تعاملو  دهند و با همفکریمی را تشکیل جلساتی معموالا  منظور، مدیرانبگیرند. بدین
 جلسات کنند. تشکیلاتخاذ می گروهی صورت را به پردازند یا تصمیماتیمی اطالعات تبادل به شده مطرح

و  بهبود ارتباطات به زیادی تا اندازه شود بلکهمی مطلوب و اتخاذ تصمیمات اطالعات تبادل تنها منجر به نه
نیز  جلسات که است صادق موارد مذکور درصورتی کند. البتهمی ها از همدیگر نیز کمکواحد متقابل درک

بهبود  تنها به نه جلسات تشکیل برخوردار باشد وگرنه مناسب از مدیریت سازمانی همانند سایر فعالیتهای
و ایجاد  منابع اتالف موجب رطانیس غده یک عنوانبه نخواهدکرد بلکه کمک سازمان و کارآمدی کارایی

 جلسه انواع شود، سپسمی ارائه از جلسه حاضر ابتدا تعریفی خواهدشد. در مقاله سازمانی درون تضادهای
جلسات،  و مشکالت موانع معرفی ضمن خواهدشد در نهایت آنها تشریح با وظایف همراه جلسه و ارکان
 کرد. خواهیم ارائه جلسات اثربخشی برایرا نیز  هاییتوصیه

 



  جلسه تعریف 

 

 مشترکی از ارکان تعاریف حال، این با این است شده ارائه از جلسه ظاهر متفاوت به تعاریف اگرچه 
 مشترک فهایهد دارای کرد که تعریف دو نفر یا بیشتر از کسانی گردهمایی توانرا می برخوردارند. جلسه

 (. به0732دهند )هینز: قرار می اهداف این به نیل اصلی و یا کتبی( را وسیله )شفاهی هستند و ارتباطات
 مشخص سازمانی وظایف انجام برای که است سازمان مختلف از افراد واحدهای گروهی دیگر، جلسه عبارت

 :.VENTERS FELICIA)2000شوند)می جمع دور هم یا دائم طور موقتبه

 

  جلسه انواع 

 

است،  دهیو گزارش اطالعات تبادل از جلسه هدف شود. گاهیدر سازمانها برگزار می متفاوتی جلسات 
و  است. دویل مساله درمورد یک گیریتصمیم کار و گاهی انجام برای دیگران کردن و قانع توجیه گاهی

 ( 0731کنند: )دویل، استراوس: می زیر تقسیم چهار نوع را به جلسات راوساست

 

 اطالق موقعیتی به دارد. مشکل مختلفی معنی افراد گوناگون برای مساله حل مساله: عبارت حل جلسه - 0
 نام جدید، نداشتن مقررات درمورد یکسری ابهام تواند شاملمی را تغییر داد. مشکل آن نتوان شود کهمی

تغییر  به موجود باید تغییر یابد. تا تمایلی وضعیت که است دارد این اهمیت و... باشد، آنچه محصول برای
 تغییر در جلسه به تمایل دهد کهمی جواب خوب زمانی مساله حل جلسه نخواهدشد. یک حل نباشد، مشکل
  باشد. وجود داشته

 

 نیست. درحالی گیریتصمیم و الزاماا  است برخورد با مساله مسائل، جلسه حل گیری: جلسهتصمیم جلسه - 2
 مراتبی از ساختار سلسله است. اگر سازمان نهایی گیریتصمیم فشار برای گیریتصمیم جلسه در یک که

نباید کمتر از  گروه تعداد اعضای جلسات باشد. در این اشتهد نهایی گیرندهباید تصمیم کند، جلسهمی پیروی
شود  حاصل باید اطمینان از هر جلسه پذیر است. قبلامکان نفر هم 70با حضور  جلسه نفر باشد، تشکیل 01
 از تشکیل قبل از موارد مدیران دارند. در برخی را قبول هستند و آن آگاه گیریتصمیم افراد از نحوه همه که

 مواردی کنند. در چنینمی استفاده صوری طوریکنند و از افراد بهرا خود اتخاذ می جلساتی، تصمیم چنین
خود را  شود و مدیر تصمیم تشکیل از اطالعات استفاده جلسه یک گیریتصمیم جلسه جای به بهتر است

 بگیرد. 

 

 از اطالعات و استفاده دهیگزارش مخصوص اداری از جلسات رسانی: درصدیعو اطال دهیگزارش جلسه - 7
 کارهاست. مبادله از انجام اطمینان اعتماد و حصول جلساتی، برقراری چنین از برگزاری مدیران است. هدف

توانند می کارکنان که تاس اطالعات مبادله است. ازطریق اداری هر سازمان برای اکسیژن اطالعات، حکم



دانشها، اطالعات،  از تمام اطالعات، قادر است مبادله مدیر از راه کنند. یک وفصلخود را حل سازمان مشکل
رسانی، اطالع عدم کند. درنتیجه استفاده سازمان منظور پیشبرد اهداف خود به اعضای و عواطف تجربیات
 عمودی اطالعات انجامد. مبادلهناهنجار می حوادث به یابد و گاهیمی پرورش زماناعضاء سا دربین سوءظن

از  است جاری همسطح مقامات میان که افقی اطالعات مبادله به گیرد نسبتمی صورت پایین از باال به که
 ( 0731برخوردار است. )ماحوزی:  بیشتری اهمیت

 

 جلساتی است. در چنین دهیگزارش از جلسات بازخور، متفاوت جلسات )بازخور(: پویایی ارزیابی جلسه - 4
 از افراد فرصت هریک چرا که ارزشمند است جلسات گونهکنند. اینمی اظهارنظر و پیشنهاد ارائه افراد زیادی

بازخور باید  دهی، جلساتگزارش جلسات را دارد. برخالف دیگران نظریات به دادن و گوش مشارکت
 باشد. شده ریزیو برنامه یافتهسازمان

  

 آنها  و وظایف جلسه ارکان

 

 کنند ولیمی بندیطبقه رئیس، دبیر و عضو جلسه دسته سه را به جلسه جلسه، ارکان اداره در رویکرد سنتی 
 از اثر نامطلوب منظور اجتناب شود، بهمی محسوب جلسات هجدید در ادار روش یک که در رویکرد تعاملی

عبارتند از  جلسه است. بنابراین، ارکان شده اضافه جلسه مجری عنوان به چهارم در جلسه، رکن رئیس
 کنند.می ایجاد تعادل در جلسه خود تصحیحی سیستم در یک همگی که و عضو جلسه مجری، دبیر، رئیس
 (0731)دویل، استراوس: 

  جلسه مجری 

 

او  نقش ندارد بلکه آنها نقش و در ارزیابی نکرده مشارکت جلسه درنظریات که طرفبی است عضوی مجری 
و ایجاد  در گروه از برخورد شخصی وظایف، جلوگیری انرژیها در زمینه در متمرکزساختن گروه به کمک فقط

 افراد است. کلیه برای مشارکت فرصت

 

 افراد در خالل اساسی نظراتنقطه نوشتن وی است. وظیفه کنندهو غیرارزیابی طرفبی دبیر جلسه: دبیر فردی
 کلمه به کلمه مطالب همه که نیست این هدف کند. البتهمی افراد را یادداشت جمالت است. دبیر عین جلسه
و  گوییممی گروهی را حافظه گزارش شود. این جلسه سرعت کندی دبیر نباید موجب شود. فعالیت گزارش

 شود. می تلقی افتاده اتفاق واقعاا  از آنچه موردقبولی گزارش عنوانبه

 

 که است نای جلسه اعضای هستند. مسئولیت در جلسه فعال کنندهمشارکت جلسه جلسه: اعضای اعضای
افراد  نظرات باشند که باید مراقب جلسه خود را ایفا کنند و اعضای طرفبی نقش بگذارند دبیر و مجری



 کنند، مراقبخود می وظیفه خود را صرف انرژی بر اینکه عالوه گروه شود. اعضای گزارش طور صحیحبه
 کند.  فراهم بحثرا در  همه مشارکت امکان مجری هستند که

 

 در روش شود. ولیمی نیز محسوب جلسه کنندهاداره همزمان جلسه سنتی، رئیس جلسه: در روش رئیس
گیرد. را می نهایی تصمیمات تمام است. رئیس آن عضو فعال کند بلکهنمی را اداره تعاملی، رئیس، جلسه

 نظراتکند و درمورد نقطه وضع تواند محدودیتهایینباشد، می بخشرضایت جلسه پیشرفت که درصورتی
 جلسه سازد و یا ترتیب ترغیب وظایف قبول را به گروه تواند اعضایمی کند. رئیس بحث طور فعالخود به

 باشد. ها در تماسدیگر را بدهد و یا با رسانه دیگر و با گروه

 

  جلسات و مشکالت موانع 

 

آنها درگرو  و شکست پذیرد. موفقیتمی انجام که است فعالیتهایی تریناز پیچیده یکی جلسات 
 6رادرجلسه ومشکالتموانعاست.محققان نشده و انجام شده انجام آنچه وتحلیلتجزیه
 ( 0731کنند.)دویل،استراوس:میبندیطبقهعنوان

 

و هر فرد  از افراد متعدد است ترکیبی زمان: جلسه در یک مختلف وعهایموض به جلسه اعضای توجه - 0
 هریک جلسه، ذهن هنگام به که است طبیعی خود است. بنابراین خاص و اولویتهای عالئق، مشکالت دارای

  است. موضوع جلسات، همین موانع از مهمترین شود. یکی معطوف مورد خاصی از حضار به

 

 باید برروی مشترک، گروه مرکز توجه یک به رسیدن با فرایند آن: برای جلسه موضوع شدن مغشوش - 2
)مشکل،  محتوی برسند. تمایز بین توافق به بحث این چگونگی شود و همچنین بحث باید در جلسه که آنچه

 عدم از علل یکی آن به توجه و عدم است ا حیاتییا صورتجلسه( و فرایند )روش، متد( دشوار، ام عنوان
 است.  جلسات موفقیت

 

 گفتگوی جریان به سرعت دارند به افراد تمایل گفتگو در جلسه: اغلب تراکم و مشکل برخورد شخصی - 7
 گفتگو در جلسات تراکم بروز مشکل منجر به موضوع کنند. این خود را مطرح نظراتو نقطه واردشده جلسه

 است مشکل، الزم این حل گردد. برایخود می اصلی از هدف جلسه شدن منحرف خود منجربه شود کهمی
 با یکدیگر برحذر دارد.  شخصی و افراد را از برخوردهای را برقرار کرده از مکالمه متعادلی جریان فردی که

 



مسئولیتها و  نبودن موثر، روشن جلسات موانع از مهمترین مسئولیتها: یکینقشها و  نبودن روشن - 4
از  هریک و مسئولیت نقش دقیق تعریف موضوع این حلاست. تنها راه در جلسه کنندهافراد شرکت نقشهای

 است.  آن از تشکیل حضار جلسه، قبل

 

 غیرممکن است، تقریباا  ذینفع ایجلسه مدیر در موضوع وقتیجلسه:  رئیس توسط از قدرت سوءاستفاده - 1
تاثیر خود قرار دهد با  را تحت اگر مدیر نخواهد گروه کند. حتی اداره و دستکاری مداخله را بدون آن است

 مدیرانی که است هداد نشان کنند. تجربهمی از عقاید او دفاع کند کهمی حمایت از افرادی غیرکالمی اشارات
را  جلسه از وقت %60 باشند و تقریباا  فرد جلسه ترینفعال دارند که کنند، تمایلمی را خود اداره جلسات که
 آید. بنابراین، در بیشتر جلساتمی پایین افراد در جلسه مشارکت علت همین دهند. بهمی خود اختصاص به

 گیریتصمیم اختیار و قدرت شوند. مدیر با بیشترینمی اداره سنتی با روش که تبیمرا سلسله سازمانهای
 فرد هم یک که ایمسابقه کند. مثلایفا می لحظه را در یک متعددی نقشهای که است جلسه رئیس معموالا 

 است. تیم کاپیتان داور و هم

 

مدیر  که ترتیباست. بدین گیریو تصمیم قدرت فرایند از نقش نقش جداکردن مشکل این حلراه 
 فرد دیگری فرایند را به به مربوط را بپذیرد و وظایف با موضوع و درگیر شدن گیریتصمیم مسئولیت

 کند.  )مجری( تفویض

 

 گروهها برای ، تمایلموضوع از صاحبنظران ( یکیJANIS)فکرکردن: جنیس یکسان افراد به گرایش - 6
شود، ذکر فکری< ایجاد می چرا >گروه زیر را درمورد اینکه نامد و دالیلفکری< می را >گروه فکرکردن یکسان

 کند: می

 

باشید،  برخورد داشته گیریتصمیم مهم گروه و یا اعضای و بااهمیت بزرگ شرکت یک اگر شما با رئیس -0
 افراد خوبی چون دهیم انجام توانیمرا می >ما هر کاری را دارند که احساس آنها این هشوید کمی متوجه
و  قدرت حس صورت به در گروه احساس خواهدبود<. همین ما نیز درست و بنابراین، تصمیمات هستیم
 خطرناکی تصمیمات نجر بهم که است خطرناکی از نگرشهای و یکی است مشخص جمعی، کامالا  اهمیت

 شود; می

 

و  تر سازمانپایین در سطوح که یابد، بیشتر از واقعیتهاییارتقا می باالتر سازمان سطوح فرد به هرقدر که - 2
 فرایند طبیعی گذارد و در یکبر افراد تاثیر می سازمان شود. زیرا ارزشهایافتد، جدا میمی اتفاق آن یا بیرون

 نظراتهر روز با نقطه سازمان کنند. بنابراین، مدیرانپیدا می راه سازمان باالی به افراد مشابهی غربال، صرفاا 
تر و صحیح یابند، اطالعاتارتقاء می هرقدر در سازمان فکر کنند که است سروکار دارند و ممکن مشابهی

 که آنچه گفتن فیلترها )یعنی وجود این لحاظ کنند، اما بهمی فترا دریا تریو متنوع افراد متخصص نظرات
 است;  این برعکس درست خواهند بشوند( واقعیتمی دیگران



 

ابراز  برای بیشتری راحتی باشد، افراد احساس و اعتماد وجود داشته پیوستگی همبه حس هرقدر در گروه - 7
 گویند کهباال، افراد با خود می حد به کند. از آنمی صدق ایامر تا نقطه این البته که خواهند داشت مخالفت

از اتخاذ  بیشتری تعلق، اهمیت از افراد احساس بسیاری شود. برایتر میپیچیده کنند، کار گروه اگر اعتراضی
 دارد;  در گروه تصمیم بهترین

 

باورها  این گیرد و هرکسیمی در افراد شکل مشترکی باورهای کنند، یکسریرشد می با هم گروه که وقتی - 4
 ابراز نظرات تشویق جای شود و بهشود و فشار بر او زیاد میمی تلقی مزاحم عنوانببرد به را زیرسوال

 دارند; وامی سازش مختلف، افراد را به

 

 دیگری از دالیل یکی و حمایت شود. وفاداریمی ارشد و کارکنان مدیراجرایی شامل اعضا گروه که تیوق - 1
 دارد; افراد را از انتقاد بازمی که است

 

 است ممکن مخالفت نشانه باشد، هر نوع وجود داشته در گروه توافق برای زیادی اشتیاق که وقتی - 6
 شود; می تلقی دیگر اعضا موافقت کند برای سکوت عضو درمورد موضوعی شود. و اگر یک فتهگر نادیده

 

باید  1 تا ساعت باشد )مثالا  گیریتصمیم فشار برای تحت گروه شود کهایجاد می وقتی فکری گروه - 3
 شود(;  گرفته تصمیمی

 

 منجربه که است از راههایی یکی هم قرار گیرد. این زیر سوال ر گروهرهب نیستند که افراد مایل که مواردی - 8
 شود.می فکری گروه

 

 جلسه اعضای که است از این اطمینان فکری، حصول گروه از پیامدهای جلوگیری راهها برای از بهترین یکی 
 گیریتصمیم در جلسات مختلفی نظراتفراد با نقطها شد که دیگر باید مطمئن عبارتهستند. به غیرمتجانس

کنند )مدیر و می شرکت افراد ثابتی مراتبی سازمانها سلسله از جلسات حضور دارند. در بسیاری مساله و حل
فراد ا باشند و این داشته هم مشابهی و تجربه باشند و سابقه بخش افراد از یک همه که کارکنانش(. وقتی

کند باید از بروز می مشکلی هستند. اما وقتی بسیار مناسب از اطالعات و استفاده دهیگزارش جلسات برای
و  باید از فواید مشارکت کند بلکه فکری< جلوگیری تنها باید از >گروه شود. مدیر نه دعوت افراد دیگری

کند  را تعیین گروه یا مساله، اعضای مشکل دهد نوع یر اجازهدیگر اگر مد عبارتببرد. به بهره هم همکاری
 روشن به تر باشد، نیاز بیشترینامتجانس شود. هرقدر گروهمی انتخاب نامتجانس گروه یک طور طبیعیبه

 نقشها و فرایندها هست. دادن و سازمان کردن



 

 کرد:  یر اشارهموارد ز  به توانمی جلسات از سایر مشکالت 

 

 اند و چهشده چرا دعوت نباشد که مشخص افراد جلسه برای و انتظارات: یعنی اهداف نبودن مشخص - 0
 دهند;  باید انجام کاری

 

 آیا افراد جلسه نباشد که مشخص و اختیار: یعنی درمورد قدرت اینشده حل و مسائل وجود مشکالت - 2
 دارند;  یریگتصمیم قدرت

 

 وجود ندارد; مشکلی هیچ معتقد باشند که از مساله: افراد جلسه اجتناب - 7

 

 برای دهند و تالش انجام کاری توانند درمورد مسالهنمی باشند که باور داشته منفی: افراد جلسه نگرش - 4
 باشد;  زیرسوال آن حل

 

 نشوند;  متوجه آنها چیزی نکنند و یا از صحبتهای گوش دیگران صحبتهای به ارتباطی: افراد جلسه مشکل - 1

 

را  دیگران صدای راحتی افراد نتوانند به باشد که صورتی به جلسه مناسب: فضای وجود محیط عدم - 6
 بشنوند و یا آنها را ببینند; 

 

 در جلسه. صداقت و فقدان شخصی تضادهای - 3

 

در آنها  که جلساتی %31از  مدیران دهد کهمی آمده، نشان عملنفر مدیر به 671از  که بررسی یک نهمچنی 
 (0732است.)هینز:  شده خالصه 0 در جدول آنان نارضایتی بودند. دلیل اند ناراضیحضور یافته

 

  



 
 

 
 

 

درصد 
 نارضایتى
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 خارج شدن بحث از موضوع جلسه

 

 آمادگى ضعیف

 

 مشخص نبودن اثربخشى

 

 نشنیدن مطالب

 

 پرحرفى شرکت کنندگان

 

 طول مدت جلسه

 

 مساعى فقدان اشتراک

 

  جلسات از مدیران نارضایتی : علت0 جدول



 

 14:1372 هینز، از: ماریون اقتباس  

 

  جلسات اثربخشی برای هاییتوصیه

 

 بررسی یک است. نتایج و بازرگانی دولتی در موسسات وقت اتالف عامل بزرگترین احتماالا  حاصلبی جلسات 
و  عالی جهان، مدیران مختلف در نقاط دهد کهمی است، نشان رسیده چاپ به استریتوال در مجله که

 کنند. اینمی سپری خود را در جلسات از وقت ساعت 03 لحداق در هفته طور متوسطسازمانها به میانی
 %21از  و بیش حضور داشتند مفید بوده در آن که از جلساتی %16کنند تنها آنها اظهار می که است درحالی
گیرد.  مکار انجا این یادداشت یک یا ارسال تلفنی مکالمه ازطریق توانستو می بوده غیرضروری جلسات
از  %21 شود، حداقل زائد در سازمانها حذف اگر جلسات اظهار کرد که توانمی آمار و ارقام این به باتوجه
 %31) جلسات بقیه اثربخش با مدیریت توانمی یابد و همچنینمی شود کاهشمی جلسات صرف که زمانی

 اثربخش جلسات با برگزاری داد. درنتیجه را کاهش اتدر جلس شده صرف دیگر از زمان %20جلسات( 
داد.  کاهش ساعت 00 به در هفته ساعت 03را از  در جلسات مدیران توسط شده صرف زمان توانمی

(0111JIM HICKMAN ): 

 

شود و  داده تشخیص آنها باید ضروری برگزاری ولی است مدرن کاری از محیطهای ناگزیری بخش جلسات 
 اثربخشی زیر برای هایشود. از توصیه تشکیل نباید جلسه وجههیچ به صورت مفید باشد در غیر این

 :(2000WIGGINS DAVEکنید. ) استفاده جلساتتان

 

 خواهید داد.  کار انجام چه جلسه مدت کنید: درطول را مشخص جلسه اهداف

 

 دیگر آیا هدف عبارتباشید. به داشته و واضحی مشخص باید اهداف جلسه برگزاری یبرا‚ چیست هدفتان 
 است. هرنوع و غیره رسانیمشکل، آموزش، اطالع یا حل درمورد موضوعی گیریتصمیم جلسه شما از تشکیل

 درباره در جلسه کنندهد شرکتافرا همه کنید که حاصل دهید باید اطمینان خواهید تشکیلمی که ایجلسه
باشد.  و واضح افراد روشن همه باید برای جلسه دیگر موضوع عبارت نظر دارند، بهاتفاق جلسه موضوع
 گرانبهاست.  وقت کردن و روشن، تلف مشخص اهداف بدون جلسات برگزاری

 

 و جلسات است آگاهانه ریزیبرنامه از عدم الشها ناشیت همه شکست دلیل کنید; تقریباا  تنظیم دستورجلسه 
 دستور کلی کند. یک تحمیل جلسه را به موضوعی هرکسی از اینکه نیستند. قبل مستثنی قاعده نیز از این



 مقدار زمانی و آنها هست درباره بحث نیاز به که موضوعهایی همه عبارتی، فهرستکنید. به تهیه جلسه برای
 کنید.  خواهد داد، مشخص خود اختصاص از موضوعها به هریک که

 

 بازدهکم یابد، جلسهمی افزایش کنندهتعداد شرکت وقتی را محدود سازید: معموالا  در جلسه کنندگانشرکت 
 چه گیر باشید. اینکهه، سختدر جلس کنندهدر مورد تعداد افراد شرکت گیریتصمیم شود. بنابراین، موقعمی

 و نیاز افراد به جلسه موضوع به افراد در کمک توانایی دارد به شوند بستگی دعوت جلسه باید به کسانی
بدهند آنها را  قادر نیستند نظر قاطع که شود. مدیر باید افرادیمی مطرح در جلسه که از موضوعهایی آگاهی

 طول درتمام کنندگانشرکت آیا حضور همه کند که حاصل مدیر باید اطمینان نکند. همچنین دعوت جلسه به
 حضور داشته جلسه زمان افراد در کل برخی اینکه جای نیست، به است. اگر چنین ضروری واقعاا  جلسه مدت

 کرد.  دعوت لسهدر ج وقتنیمه کنندگانشرکت عنوانآنها را به توانباشند می

 

 افراد به توجه شود کهمی مفید و اثربخش موقعی جلسات تمرکز کنید: معموالا  دستورجلسه بر موضوعهای 
 شد و افراد درباره خود منحرف اصلی از موضوع جلسه که تمرکز شود. موقعی دستورجلسه موضوعهای
صحبتها را  این جلو ادامه دبانهو مو طور سریعبه جلسه ئیسکنند، باید رمی صحبت غیرمرتبط موضوعهای

 بگیرد; 

 

کنید.  شروع 8 سر ساعت را درست شود، آن شروع 8 در ساعت ایجلسه باشید: اگر قرار است شناسوقت 
 در جلسه سر وقت که شود افرادیمی آیند. اینکار باعثمی جلسه دارند و دیر به بدی افراد عادت برخی

 موقع به جلسه افراد بدانند که هستند. وقتی مالحظهو بی بدقول باشند که اند منتظر آنهاییحضور یافته
 خواهندرسید.  جلسه به سروقت اغلب صورت شود در آنمی شروع

 

شود.  نیز تمام موقع باید به شود بلکه شروع موقع تنها باید به نه کنید: جلسات را تعیین جلسه اتمام زمان 
 در جلسه کنندهشود افراد شرکتمی باعث کند و اینایجاد می فوریت احساس یک زمان محدودیت معموالا 
 کنند;  اجتناب بیهوده تمرکز شوند و از صحبتهای جلسه موضوعهای بر روی

 

 بعدازظهر است. احتمال 4و  صبح 00 ساعت جلسات برگزاری برای انزم کنید: بهترین را تعیین جلسه زمان 
کنید  کار بیشتر است. با وجود این، سعی اتمام از ناهار و دور و بر زمان جلسه، قبل موضوعهای تمرکز افراد به

 مواجه انرژی کاهش ناهار با کنید. بیشتر افراد بعداز صرف بعداز ناهار اجتناب درست جلسات از برگزاری
 اعالم برای اینکه جای است. به جلسه بعدی، پایان جلسه وقت تعیین برای زمان بهترین شوند. همچنینمی

 جلسه و مکان هستند، زمان افراد در جلسه همه که کنید، موقعی استفاده یا تلفن نامهاز دعوت آتی جلسه
 ; کنید را تعیین بعدی

 



 اضطراری وضع ایجاد شود مگر اینکه ایوقفه ندهید در جلسه اجرا کنید: هرگز اجازه وقفه را بدون جلسه 
از افراد  هریک گرانبهای از وقت دقیقه شود، یکایجاد می در جلسه که ایوقفه وجود آید. هر دقیقهبه

 رود; هدر می در جلسه کنندهشرکت

 

 طول به دقیقه از ده بیش هستید که کوتاه جلسه کنید: اگر شما نیازمند یک صحبت و ایستاده بلند شوید 
 کردن و بیشتر صحبت بودن راحت بین ایرابطه را اجرا کنید. یک جلسه کنید ایستاده انجامد سعینمی

 کنند; می کمتری راحتی ساساح نشسته حالت به نسبت ایستاده وجود دارد و افراد درحالت

 

 مناسب تاثیر دارد. محل کارکرد جلسه چگونگی بر روی جلسه کنید: محل انتخاب جلسه برای مناسبی مکان 
 کند. در انتخابمی کمک جلسه بدشدن به نامناسب جلسه کند، اما اتاقنمی را تضمین خوبی جلسه، جلسه

را  سروصدا، نور، دما و تمرکز حواس از لحاظ جلسه و فضای وآمد اعضا، محیطرفت راحتی جلسه مکان
 (0731قرار دهید. )نصر اصفهانی:  موردتوجه

 

  

  بندیجمع

 

موثر آنها نیز  و اداره جلسات تشکیل سازمانها، شیوه ساختارها و فعالیتهای تر شدنو پیچیده با گسترش 
 ناگزیر از اکتساب مدیران مختلف سطوح که است درآمده خاصی و مهارت فن عنوانو خود به تر شدهپیچیده

از  یکی عنوانبه موثر از آن و استفاده جلسه تشکیل و روشهای با فنون هستند. آشنایی و مهارت فن این
 است. درآمده در سازمان و نفوذ مدیران موفقیت عوامل

 

 خالصه مدیریت اعمال در چگونگی درمجموع که است متعددی عوامل معلول جلسات موفقیت دمع 
و  مکان و کارآمد، تخصیص مناسب اعضای دستور کار، انتخاب موقع به قبلی، تهیه ریزیشود. برنامهمی

درجلسه،  و مشکالت مسائل جلسه، تبیین اهداف موثر از وقت، تعیین مناسب، استفاده الزم، زمان تسهیالت
 و اثربخشی موثر در بهبود کیفیت از عوامل جلسه و ارزشیابی جلسه مدیریت برای و مقررات ضوابط تعیین

 جلسات اداره مناسب روشهای به تجهیز مدیران مقصد مذکور مستلزم به شود. نیلمی محسوب جلسات
 است .
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