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  :مب تفسر: س
  كثري من اتمعات متتلك عناصر اإلنتاج املادية لكنها متخلفة اقتصادياً؟ -1

 .عدم امتالكها للعنصر األهم من عناصر اإلنتاج أال وهو اإلدارة: السبب هو
  واملوارد املتوفرة لديها؟استطاعت اليابان ودول جنوب شرق آسيا أن تكن يف مقدمة الدول الصناعية بالرغم من قلة اإلمكانيات  -2

  .المتالكها العنصر األهم من عناصر اإلنتاج أال وهو عنصر اإلدارة
  

  ؟اإلدارية) العمليات(عدد الوظائف : س
  .التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة

  

  ) الوزاري، الفقرة األوىل1س (عرف اإلدارة؟: س
بة جهود جمموعة من األفراد من أجل االستغالل األمثل للموارد املتاحة؛ لتحقيـق             ، ورقا عملية التخطيط، والتنظيم، والتوجيه   : اإلدارة

  .هدف معني يف ظروف بيئية معينة
  

  ) الوزاري2  الفقرة1س (اإلداري الناجح؟) صفات(أذكر شروط : س
  .خيطط لألعمال قبل البدء بالتنفيذ، ويوزع األعمال بني األفراد، ويوجههم مث يراقب أعماهلم -1
 .عمل مع جمموعة من األفراد ليحقق اإلجناز من خالهلمي -2
 .يستغل املوارد املتاحة أفضل استغالل دون إسراف أو تقتري -3
 .واضحة وحمددةيكون له أهداف  -4
 .يعمل يف مجيع الظروف -5
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  ) الوزاري3س (وضح أمهية اإلدارة على مستوى األفراد، واملؤسسات واتمع؟: س

  تعمل اإلدارة على حتسني أداء األفراد العاملني يف املؤسسات، وبالتايل حتسني أوضـاعهم املعيـشية               :فرادعلى مستوى األ   -1
  .واالقتصادية

 تؤدي املمارسات اإلدارية الصحيحة إىل حتقيق أهداف املؤسسات سواء كانت أهدافاً رحبيـة أم              :على مستوى املؤسسات   -2
 .غري رحبية

 السليمة تعمل على زيادة القيمة االقتصادية يف البلد من خـالل حتـسني إنتاجيـة األفـراد                   اإلدارة :على مستوى اتمع   -3
  .واملؤسسات، مما يؤدي إىل حتسني مستوى املعيشة يف البلد، وبالتايل التقدم احلضاري واالقتصادي

  

  ؟هل اإلدارة علم أم فن: س
  . يتم تعلمه والتعرف إليه قبل ممارسته من اإلداريني:فهي علم

  . يستخدمه املديرين عند تطبيق ما تعلموه من أمور إدارية يف املؤسسات اليت يعملون فيها:وفن
  

  ) الوزاري2س(ما هي التحديات اليت تواجه إدارة املؤسسات يف العصر احلديث؟ : س
تجات مبواصـفات    اليت تفرضها الشركات األجنبية األمر الذي يستدعي مواجه ذلك من خالل إنتاج من             :املنافسة الشديدة  -1

  .عاملية
 فاملؤسسة جيب أن ال تنتج منتجات قد تضر بصحة اإلنسان والبيئة، كما تتطلب املسؤولية االجتماعية           :املسؤولية االجتماعية  -2

 .أن تقوم املؤسسات ببعض املشاريع غري الرحبية لصاحل اتمع
خرين أصبح الفرد أكثر تطوراً وفهماً ملا يدور حوله، وأصبح          العلمي والتداخل الثقايف مع اآل     نتيجة للتطور    :العنصر البشري  -3

 .أكثر مهارة، وأصبحت احتياجاته أكثر تعقيداً فالبد من إفساح اال أمام األفراد للمشاركة اإلدارة
ادة من نقـاط     السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، يستدعي من إدارات هذه املؤسسات االستف          :التغريات البيئية  -4

 .القوة لديها، وحماولة التخفيف ن نقاط الضعف
جماالت عملها؛ ألن ذلك يساعد يف إجناز العمل         اإلدارة الناجحة هي اليت تعمل على توظيف املعلوماتية يف كافة            :املعلوماتية -5

 .بالسرعة والدقة املطلوبتني
  

  ) الوزاري5س: (فيهعلى العبارات اآلتية مث صحح اخلطأ ) نعم أو ال(أجب بـ : س
  ".احلكومية"يقتصر تطبيق اإلدارة على املؤسسات اخلاصة والعامة ) ال( -1

  .واألهلية" احلكومية"تطبق اإلدارة يف املؤسسات اخلاصة والعامة 
م، مما يؤدي إىل    زيادة القيمة االقتصادية تعين زيادة اإلنتاج، وبالتايل زيادة دخول األفراد، وارتفاع القيمة لشرائية لديه             ) نعم( -2

  .حتسني مستوى املعيشة وبالتايل إىل التقدم االقتصادي يف البلد
  .يعد علم اإلدارة من العلوم االجتماعية املرتبطة بسلوك البشر) نعم( -3
  .تيةإنشاء صناديق لدعم الطالب احملتاج من األساليب اليت تنتهجها الشركات رداً على التحديات الناجتة عن املعلوما) ال( -4

  .املسؤولية االجتماعيةإنشاء صناديق لدعم الطالب احملتاج من األساليب اليت تنتهجها الشركات رداً على التحديات الناجتة عن 
  .اإلدارة هي احلصول على األداء املثل من خالل الذات واآلخرين) نعم( -5
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 هـذه العبـارة بالنـسبة إلدارة        ناقشأي إنسان يستطيع إدارة دفة املركب عندما يكون البحر هادئاً،           : س
  ) الوزاري4س(؟ املؤسسات الفلسطينية

 واقتصادياً، رمبا لـن حيـالفهم   إن كثر من املديرين الذين جنحوا يف إدارة مؤسسات معينة ي بلدان الظروف فيها مستقرة سياسياً               
 أصـعب يف حالـة      أي أن اإلدارة تكـون    النجاح إذا انتقلوا إلدارة مؤسسات أخرى يف بلدان غري مستقرة سياسياً واقتصادياً،             

الظروف الصعبة وغري املستقرة، وحتتاج إىل كفاءات إدارية متميزة للتعامل مع هذه الظروف بنجاح كما هو احلال يف املؤسسات                   
الفلسطينية حيث تعمل هذه املؤسسات يف ظروف سياسية واقتصادية غري مستقرة بسبب االحتالل اإلسرائيلي وسياسـياته مـن                  

  .ق وحصارإغال
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خلص بلغتك  اخلاصة أهم إسهاما السومريني، والرومان القدماء، والكنيسة الرومانيـة الكاثوليكيـة يف               : س
  ) الوزاري2س(؟ الفكر اإلداري

ق املعلومة ففـي    كانت احلضارة السومرية السباقة يف تطوير اللغة املكتوبة، وتوثي        :  السومريني يف الفكر اإلداري    إسهامات/ أوالً
قـضايا التجـارة، والقـضايا      (يف مدينة أور العراقية يف تدوين قضاياهم وشـؤون حيـام            م جنح الكهنة    .ق) 3000(العام  
باستخدام اللوحات الفخارية استجابة إىل حاجتهم لوجود نظام رقابة إدارية، نظراً لصعوبة ممارسة مهمة الرقابـة                ) اخل..التارخيية

  .توبة يتم الرجوع إليها للتحقق من األداءدون وجود سجالت مك
قسم اإلمرباطـور   م  .ق) 248(انصبت إسهامات الروماين جمال التنظيم، ففي العام        : إسهامات الرومان يف الفكر اإلداري    / ثانياً

غر وعمل علـى    اإلمرباطورية الرومانية الواسعة األرجاء إىل مائة مقاطعة وقسم كل مقاطعة إىل وحدات إدارية أص             " ديوكليتيان"
شؤوا على أن يتبع هؤالء احلكام إدارياً إىل اإلمرباطور هذا التقسيم اجلديد ساعد             تنصيب حكام على هذه املقاطعات لكي يتولوا        

  .اإلمرباطور يف إدارة اإلمرباطورية الواسعة بكفاءة وفاعلية
حددت مسؤوليات وواجبـات ومـؤهالت الكهنـة        فقد  : إسهامات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يف الفكر اإلداري      / ثالثاً

واألساقفة والقساوسة ورجال الدين، كما استحدثت وظائف استشارية معاونة يقدم شاغلوها املشورة والنصيحة للقائمني علـى                
  .الكنيسة

 
  ) الوزاري3س(؟  الفكر اإلداريما أبرز إسهامات احلضارة اإلسالمية يف: س
  :يف جمال التخطيط/ أوالً
  استطعتم من قوة ومن رباط اخليل﴾ وأعدوا هلم ما ﴿: الم على التخطيط على أساس اإلمكانيات لقوله تعاىلحث اإلس •
ومـا  ﴿: نادى اإلسالم بأن يبىن التخطيط على احلقائق؛ ألن االعتماد على غريها لن يوصل إىل احلقائق املرجوة لقوله تعاىل                  •

  ئاً﴾ يتبع أكثرهم إال ظناً إن الظن ال يغين من احلق شي
 يتكففـون ولئن تدع أبناءك أغنياء خٌري من أن تدعهم فقـراء           : "حيض على التخطيط للمستقبل فيقول    ) (كان الرسول    •

  ".الناس
  :يف جمال التنظيم: ثانياً
أدى اتساع الدولة اإلسالمية يف العهد الراشدي واألموي إىل ظهور مستويات إدارية ووحدات تنظيمية متثلت يف استحداث                  •

، واستحداث وظيفة احلاجب حلقة بني اخلليفة والرعيـة، ومنـصب           )ديوان الطراز، وديوان اجلند   : ( الدواوين منها  كثري من 
  .صاحب الشرطة

يف العهد العباسي ظهرت الوزارات، ومت استحداث منصب نائب اخلليفة، ومنصب قاضي القضاة، ومت األخذ بنظام الـسبة                   •
 . عن املنكركجهاز إداري يتوىل األمر باملعروف والنهي
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  :يف جمال الرقابة/ ثالثاً

فقد كان عمر بن    . نادى اإلسالم بضرورة مراقبة العمال للتأكد من أم يقومون بعملهم حسب القواعد واألسس املوضوعة              •
  .يراقب عماله، وحياسبهم، وكان يحصي أموال الوالة عند تعيينهم، وعند إعفائهم من مناصبهم) (اخلطاب 

كانـت تقـوم مبهـام الرقابـة حـسب          " الدواوين"أجهزة إدارية متخصصة تدعى     بة يف اإلسالم وجود     ومن صور الرقا   •
 .االختصاصات املوكلة إليها

  :يف جمال العمل/ رابعاً
﴿وقل اعملوا فسريى اهللا عملكـم      : ينظر اإلسالم إىل العمل على أنه فريضة إسالمية تصل إىل درجة العبادة، يقول اهللا تعاىل               •

  ؤمنون﴾ ورسوله وامل
 .حض اإلسالم صاحب العمل إىل إعطاء العامل األجر املناسب •
  :يف جمال الشورى/ خامساً
) (وشاورهم يف األمر﴾، وقال رسول اهللا ﴿ : أمر اإلسالم بالشورى كأسلوب يف إدارة شؤون الدولة اإلسالمية فقال            •

  ".ما خاب من استخار، وال ندم من استشار، وال عال من اقتصد"
الشورى يف إدارته للدولة اإلسالمية حيث كان يستشري أهل الرأي واخلربة مـن أصـحابه فلقـد                 ) (بق الرسول   ولقد ط  •

 . وأخذ مبشورة سلمان الفارسي يف حفر اخلندقاستشار أصحابه يف غزوة األحزاب
 .الشورى سبيالً يف معاجلة أمور الدولة اإلسالمية) (واختذ اخللفاء الراشدون بعد وفاة النيب  •

  

 صـاحب الـشرطة،    احلاجب،   الدواوين، ديوان اجلند، ديوان الطراز، ديوان بيت املال،       : عرف كالً مما يأيت   : س
  ) الوزاري1س(؟  نظام احلسبة، نظام املصنع، الكفاية، الفاعليةاإلقليم،
  .ملوكلة إليهاأجهزة إدارية متخصصة أنشأا الدولة اإلسالمية لتقوم مبهام الرقابة حسب االختصاصات ا: الدواوين •
 .ويتوىل توثيق سجالت اجلند ومهيام على الدولة اإلسالمية، االعتداءات يتوىل متابعة شؤون اجليش ومواجهة :ديوان اجلند •
ملوظفي الدولة اإلسالمية وفقاً ملستويام الوظيفية، بدءاً من اخلليفة وانتـهاًء           األزياء وإعدادها   خيتص بتصميم   : ديوان الطراز  •

 .باجلند
 .وكذلك الرقابة على مجيع األموال، وأوجه صرفهايتوىل إدارة الشؤون املالية يف الدولة اإلسالمية : يوان بيت املالد •
 .حلقة الوصل بني اخلليفة والرعية: احلاجب •
 التحقيق  ويساعد القضاة يف ممارسة مهامه، يف     صاحب الشرطة يتوىل القيام مبهام الرقابة األمنية، وحيمي أمن الرعية ممتلكام،             •

 .واحلكم والتنفيذ
 .مستوى إداري ظهر يف الدولة اإلسالمية يضم عدداً من الواليات املتجاورة: اإلقليم •
 .جهاز إداري ظهر يف الدولة اإلسالمية، يتوىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر: نظام احلسبة •
 . واإلنتاجالذي مجع اآلالت واملعدات والناس يف مكان واحد للعمل: نظام املصنع •
 .الوصول إىل اهلدف املنشود بأقل كلفة وجهد، وأسرع وقت ممكن: الكفاية •
 .الوصول إىل أفضل كمية ونوعية ممكنة من املنتوج، سواء كانت سلعة أو خدمة، باستخدام أقل املوارد املمكنة: الفاعلية •
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  ) الوزاري4س(؟ ملصنعوضح الفرق بني نظام اإلنتاج املرتيل، ونظام اإلنتاج للبيع، ونظام ا: س

  نظام المصنع  نظام اإلنتاج للبيع  نظام اإلنتاج المنزلي  
يقوم الناس بإنتاج احتياجام من الـسلع يف        
 .املرتل، ومن مث تنقل إىل السوق لغرض بيعها

ظهرت طبقة التجار ليعرضوا علـى النـاس        
مستلزمات اإلنتاج الضرورية، ويدفعوا هلـم      

  . وحدة يتم إنتاجهامبلغاً من املال لقاء كل

الذي مجع الناس واآلالت واملعدات والنـاس       
  .يف مكان واحد للعمل واإلنتاج

  

  ) الوزاري5س(؟ على كل عباة مما يأيت، مث صحح اخلطأ فيها) نعم أو ال(أجب بـ : س
  .بالتعقيد والالمركزية) (اسم التنظيم يف عهد الرسول ) ال (-1

  .بالبساطة واملركزية) (اتسم التنظيم يف عهد الرسول 
  .الرومان القدماء هم أول من طور اللغة املكتوبة) ال( -2

  .السومريني هم أول من طور اللغة املكتوبة
  .ظهرت الوزارات يف الدولة اإلسالمية يف العهد األموي) ال (-3

  .ظهرت الوزارات يف الدولة اإلسالمية يف العهد العباسي
  ).(ن مبدأ الشورى بعد وفاة الرسول ختلى اخللفاء الراشدون ع) ال (-4

  ).(اختذ اخللفاء الراشدون من الشورى مبدأ ملعاجلة أمور الدولة اإلسالمية بعد وفاة الرسول 
  .اهتم اإلسالم حبقوق العمال على حساب أرباب العمل) ال (-5

  .اهتم اإلسالم حبقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء
  . الدولة اإلسالمية بدور رقايبقامت الدواوين يف) نعم( -6

  

  -:علل ملا يأيت: س
   قام الكهنة السومريني بتدوين قضاياهم وشؤون حيام باستخدام اللوحات الفخارية؟-1

  .لتسهيل مهمة الرقابة حيث يتم الرجوع إل هذه السجالت املكتوبة واملوثقة للتحقق من األداء
  ائق؟ نادى اإلسالم بأن يبىن التخطيط على احلق-2

  .ألن االعتماد على غريها لن يوصل إىل األهداف املرجوة
   ظهور الوزارات يف العهد العباسي؟-3

  .بسبب الزيادة املتسارعة يف الرقعة اجلغرافية للدولة اإلسالمية

  بإحصاء أموال الوالة عند تعيينهم، وعند إعفائهم من مناصبهم؟ )( قيام اخلليفة عمر بن اخلطاب -4
م ال يعبثون بأموال الرعيةللتأكد بأ.  

  إنشاء الدواوين يف الدولة اإلسالمية؟ -5
  .للقيام مبهمة الرقابة حسب االختصاصات املوكلة إليها

   برأي من قال بطلب الفدية يف أسرى بدر؟)( أخذ النيب -6
  .حىت يكون املال الذي يجمع منهم عوناً للمسلمني يف نشر الدعوة اإلسالمية
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  -: املترتبة على كل منما النتائج: س

  ع رقعة الدولة اإلسالمية يف العهد الراشدي واألموي؟تسا ا-1
اجـب،  حلا ظهور مستويات إدارية ووحدات تنظيمية متثلت يف استحداث كثري من الدواوين وتوسيعها، واسـتحداث وظيفـة               

  .واستحداث منصب صاحب الشرطة، وظهور مستوى إداري جديد هو اإلقليم
  تسارعة يف الرقعة اجلغرافية للدولة اإلسالمية يف العهد العباسي؟الزيادة امل -2

تشكلت مؤسسات إدارية على درجة عالية من التعقيد، فظهرت الوزارات، كما مت استحداث منصب نائب اخلليفـة منـصب                   
  .قاضي لقضاة، ومت األخذ بنظام احلسبة كجهاز إداري يتوىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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  ) الوزاري1س(؟  مع ذكر أمثلة"القطاع العام" ما املقصود باإلدارة العامة : س
الوزارات، الس  : اليت دف إىل تنفيذ السياسات العامة للدولة، وتعىن بإدارة املؤسسات احلكومية املختلفة، وتتمثل يف             : اإلدارة العامة 

 يف  مؤسسات املواصفات واملقاييس، ومؤسـسة تـشجيع االسـتثمار        : اع العام أو احلكومي، مثل    التشريعي، وأي مؤسسة تابعة للقط    
  .فلسطني، واملدارس، واملستشفيات احلكومية، ومؤسسات القضاء املختلفة، كاحملاكم الشرعية، وحمكمة الصلح وغريها

  
  ؟مع ذكر أمثلة" إدارة األعمال"ما املقصود باإلدارة يف القطاع اخلاص : س
ترتبط بإدارة مؤسسات األعمال، واملشروعات االستثمارية، اليت تكون على شكل شركات مسامهة عامة أو خاصة،               : ارة األعمال إد

: أو شركات عمل بني اثنني، أو مؤسسات فردية، يكون جمال عملها يف قطاع الصناعة، أو الزراعة، أو التجارة، أو اخلدمات، مثـل                     
  .اخل...سطينية، شركة سنقرط، مصنع العودةشركة جوال، شركة االتصاالت الفل

  

  ؟، مع ذكر أمثلة"األهلية"ما املقصود باإلدارة يف املؤسسات غري احلكومية : س
باملؤسسات اليت ال دف بشكل رئيـسي إىل  اليت ختدم شرحية معينة أو أكثر من شرائح اتمع، ترتبط : اإلدارة يف املؤسسات األهلية  

، واملنح واهلبات،    تقدمي خدمات عامة إىل اتمع، وحتقيق الرفاة، وتعتمد يف متويلها على اشتراكات أعضائها             حتقيق الربح بل دف إىل    
اجلمعيات اخلريية، والتعاونية، والتطوعية، والنوادي،     : ، وتشمل هذه املؤسسات   دباإلضافة إىل تقاضيها أمثان اخلدمات اليت تقدمها لألفرا       

رويج التجارة، ومجعيات رجال األعمال، ونقابات العمال، واالحتـادات الـصناعية وغريهـا مـن               والغرف التجارية، ومؤسسات ت   
  .املؤسسات

  

  ) الوزاري3، س2س(؟ قارن بني كل من اإلدارة العامة، إدارة األعمال، وإدارة املؤسسات األهلية: س
  

 إدارة المؤسسات األهلية  اإلدارة العامة  إدارة األعمال  وجه المقارنة

  افاألهد
  .حتقيق الربح* 
  رفع مستوى املعيشة* 

  .خدمة شرحية أو أكثر من شرائح اتمع*   .تقدمي خدمات عامة لكافة املواطنني* 

  .الداخلية للمؤسسةنظمة األضمن حدود   .ضمن حدود السياسة العامة للدولة  .ضن حدود الساسة اخلاصة باملنشأة  إطار العمل

  شكل التنظيم

  .أو خاصةشركة مسامهة عامة * 
  .مشروع شراكة بني شخص أو أكثر* 
  .مشروع فردي* 

  .دائرة حكومية* 
  .وزارة* 
  .مؤسسة* 
  .شركة قطاع عام* 

  .مجعية خريية* 
  .نقابة* 

  .مؤسسة

  الرقابة على األعمال
الرقابة مـن املـسامهني وجمـالس اإلدارة يف         

  .الشركات، أو من أصحاب املشروع
  .وابالس التشريعي، أو جملس الن* 
  .ديوان احملاسبة* 
  .هيئة الرقابة العامة* 

  .جملس اإلدارة وأعضاء اهليئة العامة

  معايير النجاح

  .حجم األرباح* 
  .حجم املبيعات* 
  .احلصة السوقية* 
  .حتقيق رضا الزبائن* 

حجم اخلدمات املقدمة ومستواها، وحتقـق      * 
  .رضا اجلمهور

  .حجم اخلدمات ومستواها* 
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سسات فلسطينية، حبيث يكون ثالث مؤسسات منها عامة، وثالث مؤسسات خاصة، وثالث            أذكر تسع مؤ  : س
  ) الوزاري4س(؟غري حكومية

  .وزارة التربية والتعليم، الس التشريعي، مستشفى الشفاء: من املؤسسات الفلسطينية العامة
  .ركة االتصاالت الفلسطينيةشركة جوال، مصنع العودة إلنتاج البسكويت، ش: من املؤسسات الفلسطينية اخلاصة

  .االحتاد العام للمعلمني، مجعية األمل لتأهيل املعاقني، نادي شباب رفح الرياضي: من املؤسسات الفلسطينية الغري حكومية
  

  ) الوزاري5س (-:اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات اآلتية: س
  : هي املؤسسات اليت دف بشكل أساسي إىل حتقيق الربح-1
  . مؤسسات خاصة-ب     . مؤسسات عامة-أ
  . ال شيء مما ذكر-د    . مؤسسات تعاونية-ج
  :واحدة من املؤسسات التالية ال تعد مؤسسة حكومية -2
  . وزارة الشباب والرياضة-ب    . الس التشريعي-أ
  . ال شيء مما ذكر-د  . احتاد املقاولني الفلسطينيني-ج
  :د السياسة العامة للدولة هياملؤسسات اليت تعمل ضمن حدو -3
  . املؤسسات اخلاصة-ب    . املؤسسات احلكومية-أ
  . مجيع ما ذكر-د  .      املؤسسات غري الرحبية-ج
  :من معايري النجاح يف املؤسسات اخلاصة -4
  . حجم املبيعات-ج      . نسبة الربح-أ
  . مجيع ما ذكر-د    . حتقيق رضا الزبائن-ج
  :دارة بني املؤسسات احلكومية واخلاصة تكمن يف اختالفات الرئيسية يف اإل-5
  . النواحي التطبيقية لإلدارة-ب    . األصول العلمية لإلدارة-أ
  . مجيع ما ذكر-د    . الوظائف اإلدارية-ج
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  ؟يف الفكر اإلداري" فردريك تايلور"ما هي أهم إسهامات : س
والحظ من خالهلا أن العمال يقومون حبركـات        ة احلركة والزمن    م بتجاربه املعروفة بدراس   1898فردريك تايلور عام    قام   •

واقترح تايلور نظاماً لنقل الكتل املعدنية اختـزل        جسمانية كثرية وغري مربرة عند نقل الكتل املعدنية ورفعها على القاطرات،            
  .لكفاءة واإلنتاجية للعمالمن خالله احلركات اليت يقوم ا العمال لتوفري الوقت واجلهد يف العمل مما أسهم يف رفع ا

  

  ) الوزاري2س(؟ املبادئ اإلدارية اليت جاء هبا رائد اإلدارة األول فردريك تايلورعدد : س
  . ضرورة توظيف املنطق العلمي يف كل جماالت العمل بدالً من االعتماد على الطرق العشوائية والتخمني-1
  .علمية حسب متطلبات العمل مث تدريبهم وتطويرهم بطرق اختيار العاملني، ومن -2
  . ضرورة حتفيز العاملني لضمان قيامهم بعملهم حسب الطرق واألساليب العلمية اليت مت تطويرها-3
 ضرورة أن يكون هناك تقسيم للعمل واملسؤولية بني العاملني واإلدارة على أن تركز اإلدارة على مهام التخطيط واإلشراف،                   -4

  .لتنفيذوأن يركز العاملون على مهام ا
  

  ؟وضع تايلور نظاماً لتحفيز العاملني، وضح هذا النظام بإجياز: س
مـع  وضع تايلور نظاماً للحوافز على أساس دفع أجر حسب عدد القطع املنتجة، حيث حدد أجراً مقابل كل قطعة ينتجها العامـل،                      

  .إمكانية زيادة األجر يف حالة زيادة عدد القطع املنتجة عن مستوى معني
  

  ) الوزاري3س (؟هي أهم إسهامات هنري فايلول يف الفكر اإلداريما : س
األنشطة الفنية، واألنشطة التجارية، واألنشطة املالية، وأنشطة الضمان والوقاية،         : تقسيم أنشطة املنشأة إىل ست جمموعات، وهي      : أوالً

  .وأنشطة احملاسبة، واألنشطة اإلدارية
تقسيم العمل، السلطة واملسؤولية، االنضباطية، وحدة اإلدارة واألمر، مكافـأة          : فيما يأيت وأمهها  وضع املبادئ األساسية لإلدارة     : ثانياً

  .العاملني، واملساواة يف املعاملة بينهم واحملافظة عليهم، والتسلسل الرئاسي، واملبادأة والتعاون
  

طية، وحدة اإلدارة، وحدة األمر،     اإلنتاجية، تقسيم العمل، السلطة، املسؤولية، االنضبا     : ما املقصود بكل من   : س
  ) الوزاري1س(؟ التسلسل اإلداري، املبادأة والتعاون، البريوقراطية، العالقات غري الرمسية

وتقاس بقسمة املخرجـات علـى      . العائد الذي ميكن احلصول عليه من جراء توظيف املوارد املختلفة يف العملية اإلنتاجية            : اإلنتاجية
  :املدخالت أي

  املخرجات
   =اإلنتاجية

  املدخالت
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  .جتزئة األنشطة على العاملني حسب التخصص: تقسيم العمل
  .احلق يف قيادة اآلخرين وكسب طاعتهم: السلطة
  .التزام الفرد بتأدية الواجبات املوكلة إليه بطريقة سليمة وبأقصى قدراته، وطبقاً لتوجيهات رئيسه: املسؤولية
  .لنظم واللوائح والتعليمات، وعدم اإلخالل باألوامراحترام االتفاقيات وا: االنضباطية

  .ضرورة أن تشكل كل جمموعة من األنشطة ذات اهلدف املشترك وحدة إدارية: وحدة اإلدارة
  .تلقي املرؤوسني تعليمام من رئيس واحد فقط: وحدة األمر

  .ضرورة تسلسل السلطة من أعلى إىل أسفل اهلرم اإلداري: التسلسل الرئاسي
  .تشجيع روح املبادرة، واالبتكار، والتعاون بني املرؤوسني: ادأة والتعاوناملب

فيتمثل يف الروتني الزائد يف اإلدارة احلكوميـة، أو التـأخري يف إجنـاز    : مدلوهلا الشعيبتعين حكم املكاتب، وأما     : لغوياً: البريوقراطية
إجناز العمل ضمن خطوات وإجراءات منطية موحدة وصـارمة، يـصعب           :  فتعين علمياًاملعامالت، أو درجة التعقيد وعدم املرونة، أما        

  .ودف توفري احلد األدىن من الكفاية واإلنتاجيةاحلياد عنها مهما تكن الظروف واملوافق، 
  .هي اليت تنشأ نتيجة تفاعل العاملني بعضهم مع بعض أثناء العمل: العالقات غري الرمسية

  

  ؟ول عمومية اإلدارة، فما املقصود بعمومية اإلدارةمن املبادئ اليت أكد عليها فاي: س
 بأن املدير الناجح ميارس املبادئ واألنشطة اإلدارية يف أي مؤسسة بصرف النظر عن حجمها وطبيعـة جمـال                   :عمومية اإلدارة تعين  

  .عملها
  

ويف رأيك إىل أي    ) أبرز خصائص البريوقراطية  (ما هي أهم إسهامات املدرسة البريوقراطية يف الفكر اإلداري          : س
  ) الوزاري5س(؟ مدى ميكن التمسك هبا يف احلياة العملية

  .أكدت على ضرورة تقسيم العمل على األفراد حسب التخصص •
 .اعتربت الكفاءة األساس الوحيد للتعيني والترقية •
 .حرصت على أن تكون هناك قواعد وقوانني وتعليمات مكتوبة وواضحة، يسترشد ا العاملون يف علمهم •
 .أكدت على ضرورة تدرج السلطة من أعلى إىل أسفل بشكل هرمي وترتييب •
 .تعترب العالقات غري الرمسية مضرة بالتنظيم وجيب التخلص منها •

 ومن خالل عرض خصائص البريوقراطية يتضح أا نظام ناضج بكل املقاييس وهو منوذج للتنظيم يؤدي إىل إمتام العمل                   ويف رأيي 
كاسل يف العمل واإلتكالية والروتني اململ والسلبيات حول هذه النظرية هو من صنع البريوقراطيني الذي               على أفضل وجه، أما الت    

وحيملون النظرية البريوقراطية املسؤولية لدى فالبد أن تطبق هذه النظرية يف املؤسسات       يتكاسلون على إمتام العمل، ويقصرون فيه،       
  .نسري يف ركب الدول املتقدمةوالدوائر احلكومية حىت نستطيع النهوض ا ل

  

  ) الوزاري4س(؟ وضح الفرق بني وحدة األمر، ووحدة اإلدارة كمبدأين أساسيني من مبادئ اإلدارة: س
  .ضرورة أن تشكل كل جمموعة من األنشطة ذات اهلدف املشترك وحدة إدارية: وحدة اإلدارة
  .تلقي املرؤوسني تعليمام من رئيس واحد فقط: وحدة األمر
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  -:مبا تفسر: س
 جيب أن تسري السلطة واملسئولية جنبا اىل جنب بشكل (جيب أن يتوافر قدر من التناسب بني السلطة واملسؤولية -1

  ؟ )متكافئ
  .حىت يستطيع الرؤساء واملرؤوسني أداء األعمال املطلوبة منهم بكفاءة وفعالية

   جيب أن تصدر األوامر من رئيس أو مشرف واحد؟-2
  .ض التعليمات واألوامر مع بعضها بعضاًحىت ال تتعار

  

  -:ماذا حيدث لو: س
  عدم تكافؤ السلطة واملسؤولية؟ -1

  .لن يستطيع الرئيس واملرؤوسني أداء األعمال املوكلة إليهم بكفاءة وفاعلية
   تلقي العمال أوامرهم وتعليمام من أكثر من مدير؟-2

  .يؤدي يف النهاية إىل إفشال العملية اإلداريةستتعارض التعليمات واألوامر مع بعضها بعضاً مما 
  

  ) الوزاري6س (-:على كل عبارة مما يأيت، مث صحح اخلطأ فيها) نعم أو ال(أجب بـ : س
  .العلمية العقالنية يف التعامل مع عناصر اإلنتاجأكدت اإلدارة العلمية استخدام األساليب ) نعم( -1
  .ة اإلدارة العلميةيعد هنري فايول من مهندسي نظري) نعم (-2
  .التخطيط، التنظيم، التوجيه، التنسيق، الرقابة: عناصر العملية اإلدارية حسب هنري فايول هي) نعم (-3
  .ممكن من وحدات املنتوجتعين املبادأة حتقيق السبق يف إنتاج أكرب عدد ) ال (-4

  .املبادأة تعين املبادأة تشجيع روح املبادرة، واالبتكار
  .شخصية يف العمل هي من أبرز مالمح اإلدارة البريوقراطيةالال) نعم (-5
  .تعد النظرية البريوقراطية العالقات الرمسية مضرة بالعمل) ال (-6

  .تعترب النظرية البريوقراطية العالقات غري الرمسية مضرة بالعمل
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  ؟ دارةما هي أهم االنتقادات اليت وجهت إىل املدرسة الكالسيكية يف اإل: س
كان جل اهتمامها منصب على القيام بأحباث ودراسات تساعدهم يف التعرف على طبيعة وماهية اإلدارة، وإرساء مبـادئ                   •

وهو زيادة اإلنتاجية، وإمهاهلم للعنصر اإلنساين، الذي يعد األهم مـن عناصـر             وقواعد يسترشد ا اإلداريون دف حمدد،       
  .اإلنتاج

  

  ). الوزاري1س(ورثون وجود أي عالقة بني مستويات اإلضاءة واإلنتاجية، ناقش؟ هل أكد الباحثون يف ه: س
خلص الباحثون يف هورثون إىل أن الزيادة يف إنتاجية العاملني مل تكن بسب التحسني يف ظروف العمل املادية رغم أمهيتـها،              •

 نظرة العاملني واجتاهام حنو عملهم، وتعاوم       بل نتيجة لشعور العاملني باالهتمام اخلاص من قبل اإلدارة، مما أدى إىل تغري            
  .كجماعة بعضهم مع بعض كفريق عمل واحد

  

  ) الوزاري2س(؟ خلص بلغتك اخلاصة النتائج الرئيسة اليت توصلت إليها دراسات هورثون: س
ري وإجيايب على إنتاجيـة العـاملني        إن إنتاجية العاملني ال تتحدد فقط بالعوامل املادية، بل إن احلوافز الغري مادية هلا تأثري كب                -1

  .ورضاهم يف العمل
وإن هلـذه   ية تنشأ عالقات عفوية فيما بينها، وتلتزم بقيم ومعايري اجلماعة لتحقيق أهدافها غري الرمسية                هناك جتمعات غري رمس    -2

  . جبانب املهارات الفنيةوإكسام مهارات اجتماعية وإنسانيةالتجمعات على اإلنتاج واإلنتاجية، وضرورة تدريب املرشدين 
  . إن نوعية اإلشراف الذي يتلقاه العامل يف عمله له أثر كبري يف معنوياته وإنتاجيته-3
  . أمهية إشراك العاملني يف التحدث حول مشاكلهم، والتعرف على آرائهم حول العمل الذي يقومون به-4
  

  ؟ما هي أهم االنتقادات اليت وجهت للمدرسة السلوكية: س
وتعظيم دور العالقات اإلنسانية على حساب اجلوانب األخرى وبالتحديد         ها املطلق على اجلانب اإلنساين والسلوكي،       تركيز •

 .املادية منها
  

  -:مب تفسر: س
  وإكساهبم مهارات إنسانية جبانب املهارات الفنية؟ املشرفني أكدت املدرسة السلوكية على ضرورة تدريب -1

  . العاملنيلتحسني أدائهم يف التعامل مع
   زيادة إنتاجية العمال يف مصانع هورثون بالرغم من إلغاء كافة التحسينات يف الظروف املادية؟-2

  .بسبب شعور العاملني باالهتمام اخلاص الذي أولته هلم اإلدارة وفريق العلم
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ول العمل الـذي    مل يتم إشراك العاملني يف التحدث حول مشاكلهم والتعرف على آرائهم ح           : ماذا حيدث لو  : س
  ؟يقومون به

  .يؤدي ذلك إىل شعور العاملني بعدم الرضا وحيدث تغريات سلبية يف بيئة العمل
  

  ) الوزاري3س(؟ أجب بنعم أو ال على كل عبارة مما يأيت مث صحح اخلطأ فيها: س
  .ترتبط مدرسة العالقات اإلنسانية بالعامل جون التون مايو) نعم( -1
  .التحسن يف األجور وإنتاجية العاملنيضاءة يف هورثون وجود عالقة بني أكدت جتارب اإل) ال (-2

  .أكدت جتارب اإلضاءة يف هورثون أن حتسني األجور وحده ليس الضمان لزيادة إنتاجية العاملني
  .هلا أثر كبري على إنتاجية أعضائهاأظهرت جتارب هورثون وجود مجاعات غري رمسية يف بيئة العمل ) نعم (-3
  .اإلنسانية على ضرورة إشراك العاملني يف اإلدارةأكدت مدرسة العالقات ) منع (-4
  .ترتبط دراسات هورثون بدراسات احلركة والزمن) ال (-5

  .ترتبط دراسات فردريك تايلور بدراسات احلركة والزمن
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  ؟عدد أهم املدارس اإلدارية املعاصرة: س
  .ارة، مدرسة النظم، مدرسة املوقفية، املدرسة اليابانيةاملدرسة الكمية يف اإلد

  

  ) الوزاري2س(؟ أبرز مالمح املدرسة الكمية يف اإلدارة(أذكر أهم مزايا املدرسة الكمية يف اإلدارة : س
  .والكمية يف حل املشكالت، ويف اختاذ القراراتاستخدام النماذج الرياضية  -1
  .ال اإلدارة استخدمت احلاسوب بشكل أساسي يف جم-2
وبناء النماذج الرياضية، وبالتايل     عملت على حتسني قدرات املديرين على اختاذ القرارات باعتمادهم على املعلومات وحتليلها              -3

  .الدقة يف اختاذ القرارات
  

  ؟ما هي أهم االنتقادات اليت وجهت للمدرسة الكمية يف اإلدارة: س
مية يف اختاذ القرارات اإلدارية، وأمهلت العنصر اإلنساين وأمهيته، ووجهة نظره،           استخدام النماذج الرياضية والك   ركزت على    •

  .وجتربته، يف التعامل مع القضايا اليت تواجه املنشأة
  

  ) الوزاري3س(؟ اليت قامت عليها مدرسة النظم) الفكرة(ما هو األساس : س
 تنظر إليه كنظام، والنظام عبارة عن عـدد مـن           أساس هذه املدرسة أنه إذا أردت فهم عمل أي كيان بشكل تام جيب أن              •

  .اليت تعمل بعضها مع بعض لتحقيق هدف معني) أنظمة فرعية(األجزاء أو املكونات املترابطة 
 .أي خلل يف أي جزء من النظام قد يعطل النظام ككل، أو على األقل يؤثر عليه، وعلى كفاءة عمله •

  

  ؟ اإلدارةاملوقفية الظرفية يفما هو جوهر املدرسة : س
 مثلى لإلدارة تناسب كل الظروف واملواقف لتحقيـق الكفـاءة           يرتكز جوهر هذه املدرسة على أنه ال توجد طريقة واحدة          •

  .والفعالية، حيث أن النمط اإلداري الذي يصلح ملوقف معني رمبا ال يصلح يف موقف آخر
  

  ) الوزاري4س(؟ بني أهم ما مييز املدرسة اليابانية يف اإلدارة: س
  . اعتمادها على مبدأ املشاركة يف اختاذ القرارات-1
  . اعتبارها العاملني يف املؤسسة أسرة واحدة تسود بيهم روح املودة والتعاون يف العمل-2
  . اعتمادها على مبدأ التوظيف مدى احلياة للعاملني-3
  .اهتمامها بالقيم االجتماعية، وإقامة العالقات االجتماعية داخل العمل -4
  .عود هلا الفضل يف بروز ما يعرف حبلقات اجلودة ي-5
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  ) الوزاري1س(؟ النظام، حلقات اجلودة، اإلدارة املوقفية: عرف كلٍ مما يأيت: س

  .املكونات املترابطة اليت تعمل بعضها مع بعض لتحقيق هدف معني عدد من األجزاء أو: النظام
بشكل منظم بعد ساعات العمل اليومي ملناقشة قـضايا العمـل            اجتماعات   بعقدقيام جمموعات صغرية من العاملني      :  حلقات اجلودة 

  .ومشاكله واقتراح حلول خالقة ملشاكل فنية وإدارية تواجه العمل والعمال
  .النمط اإلداري الذي يصلح ملوقف معني رمبا ال يصلح ملوقف آخر: اإلدارة املوقفية

  

  -:علل ملا يأيت: س
  .يف اإلدارة يساعد على الدقة يف اختاذ القرارات  إتباع مبادئ املدرسة الكمية-1

  .العتماد املديرين على املعلومات، وحتليلها، وبناء النماذج الرياضية والكمية، واستخدامهم للحاسوب بشكل أساسي يف اإلدارة
   متيزت املنتجات اليابانية عن غريها باجلودة العالية؟-2

  .دة حبلقات اجلونظامالعتماد اليابان على ما 
  

  -:ماذا حيدث لو: س
  اختاذ القرارات املتعلقة باألعمال اليت يقومون هبا؟ املؤسسة العاملني يف  أكدت-1
  .فع ذلك من إنتاجيتهم، ويشعرهم ذلك بأم ينفذون اليت اختذوها بأنفسهمسري
   اعتماد املؤسسة على مبدأ التوظيف مدى احلياة للعاملني؟-2

  .ر الوظيفي مما يرفع ذلك من إنتاجيتهمسيشعر ذلك العاملني باالستقرا
   اهتمت اإلدارة بالقيم اجلماعية وإقامة العالقات االجتماعية داخل العمل؟-3

  .سيحفز ذلك العاملني على زيادة إنتاجيتهم
  قيام مؤسسة ما باعتماد نظام حلقات اجلودة؟ -4

  .سيسهم ذلك إسهاماً فعاالً يف تطوير وحتسني منتجات املؤسسة
  

  ) الوزاري5س(؟  العبارات أدناه بوضع رمز العبارة يف املربع املخصص هلا أمام املدرسة اليت متثلهابني: س
 د .املدرسة الكمية    . أكدت على أنه ليس هناك منط أفضل للقيادة يناسب كل الظروف-أ

 ج  .مدرسة النظم    . من ميزاا املشاركة يف اختاذ القرارات، وحلقات اجلودة، وتنمية روح الفريق يف العمل-ب

 اعتربت أن كل شيء يف هذا الكون عبارة عن نظام يتكون من أجزاء فرعية ومترابطة، وأن          -ج
  .كل جزء فرعي يشكل نظاماً

  
  أ .النظرية املوقفية

 ب  املدرسة اليابانية    . اعتمدت بشكل أساسي على النماذج الرياضية واستخدام احلاسوب يف اإلدارة-د
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  -:فسرت مب: س

  أهدافها؟ حتقيق يف االستثمارية املشاريع من كثري جناح
  .الصحيح بالشكل اإلدارية العملية ممارسة إىل ذلك يرجع

  

  ) الوزاري1س (؟عناصرها وما اإلدارية؟ بالعملية املقصود ما: س
 وعناصـرها،  اإلدارة وظائف موعهاجم يف تشكل واليت املديرون ميارسها اليت النشاطات أو اإلدارية املمارسات: اإلدارية العملية
  .غريهم عن املديرين متيز واليت
  .الرقابة التوجيه، التنظيم، التخطيط،: اإلدارية العملية عناصر

  

  )الوزاري 2س (فوائده؟ وما ؟التخطيط عرف: س
 باملـستقبل،  والتنبـؤ  ،احلاضر ودراسة املاضي، استقراء خالل من عمل ألي التنفيذ عملية يسبق الذي املنظم التفكري: التخطيط
  .معني هدف لتحقيق فعله ملا سلفاً للتقرير
  : التخطيط فوائد

  .منظم وبشكل اإلجناز خطوات معرفة املنفذين على اخلطة تسهل -1
  .والكلفة الوقت يف والتوفري العشوائي، النشاط من التقليل -2
  .هلا االستعداد يلوبالتا املستقبل، يف حتدث أن ميكن اليت املتغريات أثر من يقلل -3
  .اإلجناز صحة من للتأكد التنفيذ بعد األداء على للرقابة األمثل املعيار اخلطة تعد -4
  

  )الوزاري 3س (ختطيط؟ إىل وحتتاج الفرد، هبا يقوم اليت األعمال بعض عدد: س
  .كتاب تأليف أو حبث إلعداد التخطيط -1
  .صناعي أو جتاري مشروع إلنشاء التخطيط -2
  .األسبوعية أو اليومية للنشاطات خطيطالت -3
 .للطالب االمتحانات فترة يف للدراسة التخطيط -4
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  ) الوزاري4س (؟ لكل مرحلةخمتصرتتبع مراحل التخطيط مع توضيح : س

  .يتم حتديد اهلدف املراد حتقيقه: حتيد األهداف/ اخلطوة األوىل
 .اخل...ية، أو اقتصادية، أو اجتماعيةسواء كانت سياس: احمليطةحتليل الظروف : اخلطوة الثانية
  .يتم وضع جمموعة من اخلطط البديلة، وتقييمها واختيار أفضلها: وضع خطط بديلة: اخلطوة الثالثة

تعرض اخلطة على اإلدارة إلقرارها، ومن مث تنفيذها، ومتابعة عملية التنفيذ، للتأكد مـن              : إقرار اخلطة ومتابعتها  : اخلطوة اخلامسة 
  .فيذ واإلجنازحسني التن

  

  ؟السياسات، الربامج، اإلجراءات، املوازنات، الوسائل: ما املقصود بكلٍ من: س
  .القواعد واملبادئ واألطر العامة اليت حتكم العملية التنفيذية، وال جيوز للمنفذين احلياد عنها: السياسات
  .النشاطات الواجب إجنازها، مع حتديد الزمن املتوقع لكل نشاط: الربامج

  .طريقة إجناز األعمال واألنشطة: اإلجراءات
  .حتديد تكاليف تنفيذ األنشطة واألعمال: املوازنات
  . للتنفيذاملطلوبةالعناصر املادية والبشرية : الوسائل

  

  ) الوزاري5س (-:على كل عبارة مما يأيت مث صصح اخلطأ فيها) نعم أو ال(أجب بـ : س
  .كل الصحيح من أهم العوامل اليت تؤدي إىل جناح املؤسسات واملشاريع االستثماريةممارسة العملية اإلدارية بالش) نعم (-1
  .تعد اخلطة املعيار األمثل للرقابة بعد التنفيذ) نعم (-2
 .القواعد واملبادئ واألطر العامة اليت حتكم العملية التنفيذية"يقصد بالوسائل عند إعداد اخلطة ) ال (-3

  .القواعد واملبادئ واألطر العامة اليت حتكم العملية التنفيذية"اخلطة يقصد بالسياسات عند إعداد 
  .عناصر اإلدارة هي وظائفها، والعكس صحيح) نعم (-4
  .تستشرف اخلطة املاضي وليس املستقبل) ال (-5

  .تستقرئ اخلطة املاضي، وتدرس احلاضر، وتتنبأ باملستقبل
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  ) الوزاري1س (، والتخطيط التنفيذي؟قارن بني التخطيط االستراتيجي: س

  التخطيط التنفيذي  التخطيط االستراتيجي  المقارنةوجه 
  . واألقسام املختلفة يف املؤسسةتايتم على مستوى اإلدار  .يشمل املؤسسة بكل فروعها وأقسامها  نطاقه

  "سنة أو أقل"تكون مدته قصرية األجل   ".أكثر من ثالث سنوات " األجلتكون مدته طويلة  مدته

  .قصرية األجلوخاصة     .عامة، وطويلة األجل  أهدافه

املسئولة عن اجلهة 
  التخطيط

 ممثلة مبجلس اإلدارة واملدير العـام       تتوىل اإلدارة العليا  
  . التخطيط االستراتيجيمليةع ومساعديه

يقوم كل املديرين واملشرفني على العمل، كلٌ منهم بوضع اخلط          
  .بطة بعمله، وكيفية تنفيذهاملرت

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة يف الـسوق احملليـة           :األمثلة عليهمن 
  .والعاملية

خطط التسويق، خطط اإلنتاج، خطط القوى البشرية، اخلطط        
  .املالية

  

  ) الوزاري2س (، خطة تنفيذية؟إستراتيجيةخطة : أعط مثالً على: س
  . تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة يف السوق:اإلستراتيجيةمن األمثلة على اخلطط * 
  . خطط التسويق، خطط اإلنتاج، خطط القوى البشرية، اخلطط املالية:لة على اخلطط التنفيذيةمن األمث* 

  

  ) الوزاري3س (أذكر مواصفات اخلطة اجليدة والفعالة؟: س
  . مشاركة واسعة من العاملني يف إعدادها-1
  . الشمول لكافة مناحي العمل الذي خيطط له-2
  .إلمكانات املادية والبشرية الواقعية، مبعىن تكون ضمن احلدود وا-3
  . البساطة والوضوح والبعد عن العموميات-4
  . املرونة واالستجابة للتغريات اليت ميكن أن تواجه التنفيذ-5
  

  ؟ )فشل التخطيط يف املؤسسات اجلديدة: مب تفسر(ما أهم األسباب اليت تؤدي إىل فشل التخطيط؟ : س
  )الوزاري 4س(

  . على القيام مبهمة التخطيط بالشكل الصحيح العجز يف قدرات املخططني-1
  . عدم مشاركة األفراد أو اإلدارات ذات العالقة بتنفيذ اخلطة يف عملية إعدادها-2
  . اإلمهال وعدم االكتراث يف تنفيذ اخلطة من املنفذين-3
  . عدم التنبؤ الدقيق بالظروف املستقبلية-4
  .ها اخلطة عدم دقة البيانات واإلحصاءات اليت بنيت علي-5
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  تنتمي خطط التسويق إىل التخطيط التنفيذي؟: مب تفسر: س

  .، ويتم إعدادها على مستوى إدارة التسويق، وترتبط بأهداف قصرية األجل"سنة أو أقل"ألن مدا قصرية األجل، 
  

  )لوزاري ا5س(-:  أدناه مع التعريف الذي يناسبها بوضع رمز العبارة أمام التعريف املناسبتصل العبارا: س

 د  خطة القوى البشرية   . اخلطة اليت يتم إعدادها على مستوى كل فروع املؤسسة وأقسامها-أ

 و  خطة اإلنتاج   .اليت تتم على مستوى اإلدارة املتخصصة يف املؤسسة اخلطة -ب

 ب  اخلطة التنفيذية   . اخلطة املرتبطة بكيفية احلصول على األموال وكيفية إنفاقها-ج

 أ  اإلستراتيجيةاخلطة    .يت تتعلق بتدريب العاملني يف املؤسسة وتطوير أدائهماخلطة ال -د

 ج  اخلطة املالية   .اليت تتعلق باإلعالن عن السلعة وتعريف املستهلكني هبا  اخلطة-هـ

هـ  اخلطة التسويقية   . اخلطة اليت تتعلق بالرقابة على جودة املنتج-و
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  ) الوزاري2، وس1س (وما فوائده؟نظيم؟ عرف الت: س
املراد القيام ا، وتوزيع السلطة واملسؤولية، وإنشاء العالقات بني الوظائف من            عبارة عن عملية حصر الواجبات والنشاطات        :التنظيم

  .األفراد بانسجام لتحقيق هدف معنيأجل أن يعمل 
  : فوائده
  .راديعمل على تنسيق األعمال وتوزيعها بني األف -1
  .جتنب التضارب واالزدواجية يف العمل -2
  .يؤدي إىل الترتيب، وعدم الفوضى يف العمل -3
  ).وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب(بالشكل الصحيح  يعمل على توزيع الكفاءات -4
  . يؤدي إىل االستخدام األمثل للموارد5
  . يؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة-6
  

  ) الوزاري3س(؟ تنظيم هناك جمموعة من اخلطوات جيب السري عليها أذكرها بشكل متتابعللقيام بعملية ال: س
  . األهداف التنظيمية حتديداً واقعياًحتديد-1
  . إعداد قوائم تفصيلية باألنشطة اليت يتطلبها حتقيق اهلدف-2
  . وحدة إدارية جتميع األنشطة املتشاة ووضعها يف وظيفة واحدة، وجمموعة الوظائف املتشاة يف-3
  .حتديد السلطات واملسؤوليات، وإنشاء العالقات بني الوظائف والوحدات اإلدارية -4
  . رسم اهليكل التنظيمي-5
  .إجراءات القيام بكل وظيفة، وحتديد األدوات املطلوبة للعملتعيني األفراد املؤهلني لكل الوظائف، وحتديد  -6
  
  ) الوزاري4س (ر األساسية أذكرها؟يتكون التنظيم من جمموعة من العناص: س

  .النشاطات والعمال املراد القيام ا -1
 .اهليكل التنظيمي -2
 .العالقات بني اإلدارات واألقسام املختلفة -3
 .األدوات واآلالت واإلمكانات املطلوبة للعمل -4
 .األفراد املطلوبون إلشغال الوظائف -5
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  ) الوزاري5س (؟قارن بني التنظيم الرمسي، والتنظيم غري الرمسي: س

  التنظيم غري الرمسي  التنظيم الرمسي
  .ينتج من األهداف واملهام الرمسية* 
  .خمطط له من قبل اإلدارة* 
  .حتقيق أهداف املنشأة بكفاءة وفعالية: هدفه* 
  .تتم وفقاً للتسلسل اهلرمي: االتصاالت* 
  

  .ينتج من جتمع األفراد داخل املنظمة وعالقام* 
 .ويةحيدث بصورة عف* 
  .إشباع حاجة كل فرد أو جمموعة أفراد يف التنظيم: هدفه* 
تتم خالل التأثريات والنفوذ اليت تقع تبعاً مليـزان         : االتصاالت* 

  . العالقات االجتماعية

  
  ) الوزاري6س (-:اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية: س

  :إعادة التنظيم تتم يف -1
  . املؤسسات احلديثة-ب      .مة املؤسسات القائ-أ
  . ال شيء مما ذكر-د    . املؤسسات القائمة واحلديثة-ج
  :اخلطوة األوىل يف علمية التنظيم هي -2
  . حتديد األهداف التنظيمية-ب    . حتديد األنشطة الضرورية إلجناز العمل-أ
  . رسم اهليكل التنظيمي-د      . جتميع األنشطة يف وظائف-ج
  : التنظيميةمن عناصر العملية -3
  . املوظفون املطلوب تعيينهم إلشغال الوظائف-ب  . النشاطات والعمال املطلوبة لإلجناز-أ
  . مجيع ما ذكر-د      . اهليكل التنظيمي-ج
معينة نتيجة التفاعالت االجتماعية بينهم بغض النظـر عـن           التنظيم الذي حيدث بشكل عفوي بني املوظفني يف مؤسسة           -4

  :أو اإلدارية يدعىمستويام الوظيفية 
  . التنظيم اإلداري-ب    . التنظيم الرمسي-أ
  . ال شيء مما ذكر-د    . التنظيم غري الرمسي-ج
  : الوظائف اإلدارية اليت تبدأ وتنتهي قبل البدء بإجناز األعمال هي-5
  . التنظيم-ب      . التخطيط-أ
  . التوجيه-د    . التخطيط والتنظيم-ج
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  ) الوزاري1س (كل التنظيمي؟ وما أمهيته؟ما املقصود باهلي: س

يف املنشأة كما يبني موقع الوظائف، وارتباطاا اإلدارية، والعالقات فيمـا           اإلطار الذي يوضح التقسيمات اإلدارية      : اهليكل التنظيمي 
  .بينها، باإلضافة إىل توضيح خطوط السلطة واملسؤولية بني املوظفني

  :أمهيته
  .اإلدارية يف املؤسسة ومسؤولياا ووظائفها حتديد سلطات الوحدات -1
  . توزيع األوار، وتنسيق العمل بني املوظفني-2
  .حتقيق األهداف العامة للمؤسسة -3
  

  ) الوزاري3س (وضح مبيناً بالرسم أسس بناء اهليكل التنظيمي؟ مع توضيح مزايا كل منها؟: س
إنتاج، تسويق، ماليـة،    (من الوحدات التنظيمية    م املؤسسة إىل عدد      أكثر الطرق شيوعاً، تقس    :التقسيم على أساس الوظيفة    -1

: الدائرة املالية تقسم إىل   (، ختتص كل وحدة بأداء وظيفة معينة، وتقسم الوحدة الوظيفية الرئيسة إىل وحدات فرعية               )قوى بشرية 
  ).قسم احملاسبة، قسم الصندوق، وقسم املشتريات

  .دة القدرة اإلنتاجية اإلفادة من التخصص يف زيا:مزاياه
  . يستخدم عندما يكون للمؤسسة فروع يف مناطق جغرافية متعددة:التقسيم على األساس اجلغرايف-2

  . الالمركزية وإصدار القرارات من قبل الفروع وذلك المتالكها الدراية بالبيئة احمليطة:مزاياه
  ).أطفال، رجال، نساء(فئات خمتلفة من العمالء يستخدم عندما تتعامل املؤسسة مع  : العمالءأساسالقسيم على -3

  .احتياجات جمموعة الزبائن التركيز على خدمة الزبون وحتسني جودة السلعة املقدمة بناًء على :مزاياه
اعتماد التقسيم الوظيفي، واجلغرايف، يف     : يتم اجلمع بني أكثر من طريقة من الطرق السابقة مثل         : التقسيم على أساس مركب   -4

  .اخل... نفسه، أو الوظيفي واجلغرايف والعمالءالوقت
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  :فرق بني كل من: س
   املركزية، والالمركزية يف التنظيم؟-1
   السلطة، واملسؤولية؟-2
1-  

  الالمركزية في التنظيم  المركزية في التنظيم
هي تركيز السلطة واختاذ القرارات يف يد اإلدارة العليا         * 

  .يف املؤسسة
  .ملؤسسات الصغريةتطبق يف ا* 

تشار السلطة واختاذ القرارات يف كل مستويات       هي ان * 
  .املؤسسة العليا والوسطى والدنيا

  .تطبق يف املؤسسات الكبرية* 
  

  . احلق الذي يتمتع به الرؤساء يف قيادة املرؤوسني وكسب طاعتهم:السلطة
  .وفاعلية التزام املوظف بتأدية الواجبات املوكلة إليه بكفاءة :املسؤولية

  

  -:علل ملا يأيت: س
  لجوء إىل الالمركزية يف إدارة املؤسسات الكبرية؟ال -1

  .لصعوبة اإلملام بكل أعمال املؤسسة ومتابعة أعماهلا من اإلدارة العليا
  تعمل الالمركزية على زيادة الرضا الوظيفي للموظفني؟ -2

  .بسبب مشاركة املوظفني يف اختاذ القرارات
  ) الوزاري2س(هناك توازن بني السلطة واملسؤولية؟  جيب أن يكون -3

ألنه عند زيادة السلطة عن املسؤولية يؤدي ذلك إىل إساءة استخدام السلطة، وزيادة املسؤولية عن السلطة يؤدي إىل إعاقة إجنـاز               
  .العمل بالشكل الصحيح

  ليس هناك هيكل تنظيمي مثايل قابل للتطبيق يف مجيع املؤسسات؟ -4
  . التنظيمي يعتمد على طبيعة عمل املنشأة، وأهدافها، وظروف عملهالن اهليكل

  

لو كنت مديراً إلحدى املؤسسات الفلسطينية اليت توظف عشرين شخصاً، فهل تفضل استخدام املركزية يف               : س
  ) الوزاري4س (التنظيم أم الالمركزية؟ وملاذا؟

  .األفضل هلا استخدام األسلوب املركزيبأن املؤسسة صغرية و)  شخصا20ً(املالحظ من عدد املوظفني 
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  حتق الالمركزية جمموعة من الفوائد للمؤسسة أذكرها؟: س

  . سرعة اختاذ القرارات-1
  . تنمية قدرات العاملني يف املستويات الوسطى والدنيا-2
  . زيادة الرضا الوظيفي للموظفني-3
  

  -:ماذا حيدث لو: س
   زادت السلطة عن املسؤولية؟-1

 .إىل إساءة استخدام السلطةسيؤدي ذلك 
   زادت املسؤولية عن السلطة؟-2

  .سيؤدي ذلك إىل إعاقة إجناز العمل بالشكل الصحيح
  

  ) الوزاري5س (السلطة التنفيذية، السلطة االستشارية، السلطة الوظيفية؟: قارن مستعيناً بالرسم بني كلٍ من: س

  السلطة الوظيفية  السلطة االستشارية  السلطة التنفيذية
نابعة من احلـق يف إصـدار األوامـر         * 

للمرؤوسني، واحلصول على طاعتهم لتنفيذ     
  .هذه األوامر

سلطة املدير العام علـى مـديري       : مثل* 
الدوائر، وسلطة مديري الـدوائر علـى       

  .مديري األقسام

تقدم املـشورة واخلـربة للمـستويات       * 
اإلداريــة يف الــشركة، دون أن يكــون 

  .األخذ ا احلق يف إلزام رللمستشا
سـلطة املستـشار القـانوين أو       : مثل* 

  .اإلعالمي للمؤسسة على املدير العام

هي السلطة املمنوحة ملدير أو مـسؤول       * 
  .معني حبكم وظيفته

مدير شؤون املوظفني على     سلطة: مثل* 
موظفي املؤسسة فيما يتعلق بـالتعيني أو       
التدري، أو التزامه، أو سلطة املدير املـايل        

  .ألموال يف األقسام األخرىعلى صرف ا

  
  ) الوزاري6س (-:عن كل عبارة من العبارات اآلتية وصحح العبارة اخلاطئة) نعم أو ال(أجب بـ : س

  .من مزايا بناء اهليكل التنظيمي على أساس الوظيفة االستفادة من التخصص) نعم (-أ
  . يكون للمنشأة فروع يف مناطق خمتلفةيتم التقسيم على أساس العمالء يف اهليكل التنظيمي عندما) ال( -ب

  .يتم التقسيم على األساس اجلغرايف يف اهليكل التنظيمي عندما يكون للمنشأة فروع يف مناطق خمتلفة
  .يف حالة التقسيم على األساس اجلغرايف يتم تطبيق الالمركزية يف التنظيم والعكس صحيح) نعم (-ج
  .ركزية يف التنظيم، والعكس صحيحكلما زاد تفويض السلطة زادت امل) ال( -د

  . تفويض السلطة زادت املركزية يف التنظيم، والعكس صحيحقلكلما 
  .السلطة التنفيذية تعطي احلق املديرين بإصدار األوامر واحلصول على طاعة املرؤوسني) نعم (-هـ
  .يالئم األسلوب املركزي يف اإلدارة املؤسسات الصغرية) نعم (-و
  .السلطة عن املسؤولية يؤدي إىل إساءة استخدام السلطةزيادة ) نعم (-ز
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  ) الوزاري1س (ما املقصود بالتوجيه؟ وما عالقته بعنصري التخطيط والتنظيم؟: س

  . إصدار التعليمات للمرؤوسني ببدء العمل وإرشادهم أثناء تأديتهم له بكيفية تنفيذه بالشكل الذي حيقق أهداف املنشأة:التوجيه
  التخطيط والتنظيم يف العملية اإلدارية ما مل يتم حتريـك          لوظيفيت عالقة تكاملية، إذ ال معىن       :وجيه بالتخطيط والتنظيم  عالقة الت 

  .جهود األفراد حنو تنفيذ األعمال، وفقاً للخطط احملددة، ويف إطار التنظيم املعتمد من اإلدارة
  

  ) الوزاري2س (ؤسسات؟ما العناصر اليت تشتملها عملية التوجيه السليمة يف امل: س
  . املعلومات اليت تعطى للموظفني عن املؤسسة وأنظمتها وعن عمل املوظف وعالقته باملوظفني اآلخرين-1
  . تعريف املوظف بكيفية تنفيذ العمل والرد على استفساراته-2
  . يف العملة تدريب وتطوير املوظفني على أحدث األساليب التكنولوجي-3
  .فنجاز األعمال بأعلى كفاءة ممكنة حتفيز املوظفني -4
 االتصال الفعال وتنمية العالقة مع املوظفني من خالل فهم طبيعة السلوك اإلنساين للموظف وتوجيهه بالكل السليم بناًء على                   -5

  .ذلك
  . قيادة املوظفني بأفضل األساليب حسب طبيعة وظروف العمل-6

  

  ؟مر والرئاسةاألوامر، مبدأ وحدة األ: ما املقصود بكل من: س
  . أدوات توجيهية من الرؤساء إىل املرؤوسني بقصد القيام بعمل أو االمتناع عنه يف ظروف معينة لتحقيق هدف حمدد:األوامر

  . ال جيوز إصدار األوامر ألي موظف من أكثر من رئيس:مبدأ وحدة األمر
  

   من أمر يف الوقت نفسه؟تلقى املرؤوسني أوامرهم من أكثر من رئيس، وتلقوا أكثر: ماذا حيدث لو
  .سيؤدي ذلك إىل التعارض يف األوامر، أو حدوث مشكلة األولوية يف التنفيذ عندما يكون هناك أكثر من أمر يف الوقت نفسه

  

  ) الوزاري3س (هناك جمموعة من الشروط الواجب توافرها يف األوامر الصادرة أذكرها؟: س
  .لنوعأن تكون األوامر كاملة من ناحية الكم وا -1
  . أن تكون األوامر واضحة-2
  .أن تكون يف حدود قدرة املرؤوسني على تنفيذها -3
  . أن تكون مكتوبة ما أمكن-4
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للتعامل اجليد بني الرؤساء واملرؤوسني دور كبري يف العملية التوجيهية، وضح ذلك مبينـاً أسـس التعامـل                  : س

  ) الوزاري4س (السليم بينهما؟
التوجيهية، وأنه يف حالة توفري إدارة متفتحة ومستنرية فاملؤسـسة           الرئيس واملرؤوس دور كبري يف جناح العملية      اجليد بني   التعامل  * 

  .فإن ذلك سيؤدي إىل تعامل سليم مع املرؤوسني وكسب ثقتهم، وبالتايل احلصول منهم على ما تريد املؤسسة
  :أسس التعامل السليم يف التوجيه* 

  .جام وحتفيزهم بناًء عليها االهتمام باملوظفني وحا-1
  . العدل يف التعامل مع املرؤوسني-2
  . أن يكون الرؤساء قدوة حسنة ملرؤوسيهم يف العمل اجلاد، والسلوك احلسن-3
  . التركيز على سلوك الفرد وإجنازه، وليس على شخصه ومزاجه-4
  . الثقة باملوظفني واالعتقاد بقدرم على العمل-5

  

  ) الوزاري5س (عن كل عبارة مما يأيت، مع تصحيح العبارة اخلاطئة؟) النعم أو (أجب بـ : س
  .عنصر التوجيه يف العملية اإلدارية يسبق التنفيذ) ال (-أ

  .عنصر التوجيه يف العملية اإلدارية يبدأ مع التنفيذ
  .داءيشمل التوجيه عملية تطوير املوظفني وتدريبهم على إجناز األعمال وحتفيزهم على األ) نعم (-ب
  .من املبادئ اإلدارية اليت هلا عالقة بالتوجيه مبدأ وحدة األمر والرئاسة) نعم( -ج
  .األمر هو أداة توجيهية من الرئيس إىل املرؤوس بقصد القيام بعمل، أو االمتناع عن عمل يف ظروف معينة) نعم (-د

  .ازهاملدير الناجح يهتم بشخصية املوظف ومزاجه أكثر من سلوكه وإجن) ال (-هـ
  .املدير الناجح يهتم بسلوك املوظف وإجنازه أكثر من شخصيته ومزاجه
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  ) الوزاري1س (عرف الرقابة اإلدارية؟ وما أمهيتها بالنسبة للعملية اإلدارية؟: س
يذ األعمـال وتـصحيح أيـة        متابعة أنشطة العمل للتأكد من أنه قد مت إجنازها حسب اخلطة، أو حسب املعيار املوضوع لتنف                :الرقابة

  .احنرافات عن اخلطة أو املعيار
  -:تكمن أمهية الرقابة فيما يلي: أمهيتها
  . التأكد من أن العاملني قد أجنزوا عملهم كما هو خمطط له-1
 . حتفيز املدراء على تفويض السلطة والصالحية-2
  . منع حدوث األخطاء-3

  

  )الوزاري 2س (وضح العالقة بني الرقابة والتخطيط؟: س
هناك ترابط وثيق بني التخطيط والرقابة، باعتبار أنه ال ميكن أن تكون هناك رقابة بدون معايري، والبد أن تسبق وظيفـة التخطـيط                       * 

مرحلة الرقابة ألن مرحلة التخطيط تقوم بوضع األهداف والسياسات واإلجراءات، ويف الرقابة نريد التأكد من الـسري يف إجـراءات                    
  .طط لهالعمل كما خ

  

  ) الوزاري3س (وضح بإجياز املراحل اليت تتكون منها عملية الرقابة؟: س
حجـم اإلنتـاج،   : (وهذه املعايري قد تكون كمية مثلتشكل املعايري األساس الذي يتم مقارنة اإلجناز ا،     :حتديد معايري اإلجناز  / أوال

  ..).القوة، واملتانةمواصفات السلعة أو اخلدمة، و: (أو نوعية مثل..) حجم املبيعات
من خالل املالحظات، واملشاهدات الشخصية والتحريات، واملتابعة، والسجالت، واإلحصاءات، والتقارير سواء            :قياس اإلجناز / ثانياً

  .الشخصية أو املكتوبة، ويفضل استخدام أكثر من طريقة من الطرق السابقة لقياس اإلجناز
  .م حتديد درجة االختالف بني اإلجناز الفعلي و املعيار املوضوع حسب اخلطةيت :مقارنة اإلجناز باملعيار/ ثالثاً
احنراف األداء الفعلي عـن     (يتم اختاذ إجراءات تصحيحية يف حالة وجود احنراف سليب عن اخلطة             :اختاذ إجراءات تصحيحية  / رابعاً
  ).املعيار

  

  )لوزاري ا4س (ما األمور اليت يتم قياسها عند إجراء عملية الرقابة؟: س
  .عدد الوحدات املنتجة يف الساعة: كمية اإلجناز •
 .مواصفات السلع املنتجة، عدد الوحدات الصاحلة وعدد الوحدات التالفة: من حيث: جودة اإلجناز •
 .تكلفة إنتاج الوحدات من جمموع التكاليف: اإلجنازتكلفة  •
 .أيام الغياب، االلتزام بساعات الدوام، العالقة مع اآلخرين: السلوك الفردي •
 .فترة إجناز العمال: الزمن •
 .معدل العائد على االستثمار: العائد •
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  عدد األنواع املختلفة للرقابة؟: س

رقابة مـستمرة، ورقابـة     ورقابة مفاجئة،   ، رقابة داخلية، ورقابة خارجية،      )بعدية(عالجية   ، ورقابة متزامنة ورقابة   )قبلية(رقابة وقائية   
  .دورية

  

لو تبني أن عند إجراء عملية الرقابة أن هناك احنرافاً عن املعيار، كأن يكون هناك نقص يف الكمية املنتجة عن                    : س
  ) الوزاري5س (اليت تستخدمها لتصحيح االحنراف؟املخطط هلا، وأردت أن تصحح هذا االحنراف، ما البدائل 

 صاحل الشركة، وينم عن جهد إضايف، خاصة إذا كانت مواصـفات            وهو يف  وهو أن تأيت النتائج أكرب من املعيار،         :جيايباالحنراف اإل 
  .اإلجناز جيدة، وحسب اخلطة

  . أي أن تأيت النتائج أقل من املخطط: السليباالحنراف
  :أسبابه

  : البدائل اآلتيةم ن يكون سببه خلل يف التنفيذ ويعاجل باستخدا-1
  .عديل الصالحيات واملسؤوليات أو تبديل بعض املوظفني، أو االستغناء عنهمت* 
  .تدريب العاملني إن كانوا حباجة إىل تدريب* 
  .حتفيز املوظفني إلجناز األعمال بشكل أفضل* 
  .اخللل يف اخلطة نفسها أو املعيار، ويعاجل من خال تصويب اخلطة وتعدليها أو أن -2
  

  ) الوزاري6س (؟)البعدية(، الرقابة املتزامنة، الرقابة العالجية )القبلية(رقابة الوقائية ال: قارن بني كل من: س
  )البعدية(الرقابة العالجية     الرقابة المتزامنة  )القبلية(الرقابة الوقائية 

تسبق عملية التنفيذ، وذلـك مـن       اليت  * 
خالل عمل فحص شامل لظروف العمل،      

فري واستعدادات األشخاص للعمل، وتـو    
التسهيالت املختلفة، أي يتم فحص املوارد      
الضرورية لإلنتاج دف توقع حـدوث      
األخطاء، واالستعداد ملواجهتها أو منـع      

  .حدوثها

ل عملية إجناز األنشطة،    هي اليت تتم خال   * 
أو خالل عملية اإلنتـاج، حيـث يـتم         
اكتشاف األخطاء، والبدء بعملية التصحيح     

  .ةفوراً، حىت ال تتفاقم التكلف

اليت تعتمد على التغذية الراجعـة بعـد        * 
  .انتهاء إجناز النشاط

يف هذا النوع ال يتم تقيـيم تـصرفات         * 
وقدرات وإجراءات الوحدات اإلدارية إال     

  .بعد حدوث التصرفات فعالً

  
  ) الوزاري7س (لنظام الرقابة الفعال جمموعة من املواصفات أذكرها؟: س

  . املعايري ممكنة التنفيذ-1
  .رن ومتكيف مع املتغريات والظروف البيئية م-2
  . سهولة الفهم من مستخدميه-3
  . سرعة يف اإلبالغ عن االحنرافات واختاذ اإلجراءات التصحيحية-4
  .يوازن بني التكلفة واملردود -5
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  . دقة البيانات املتعلقة باإلجناز-6
  . األساليب واألدوات الرقابية فيه موضوعية وغري شخصية-7
  .كيز على احلاالت االستثنائية والتعامل معها التر-8
  

  ) الوزاري8س (-:على كل عبارة مما يأيت، مث صحح العبارة اخلاطئة) نعم أو ال(أجب بـ : س
  .وجود نظام رقابة فعال حيفز املسؤولني على تفويض السلطة) نعم (-أ
  .أوالً نراقب مث نضع معايري األداء) ال( -ب

  .مث نراقبأوالً نضع معايري األداء 
  .اإلجناز بكل أشكاله ميكن قياسه كمياً) ال (-ج

  .هناك معايري نوعية
  .احنراف اإلجناز الفعلي عن املعيار ولو بنسبة بسيطة جداً يعد مؤشراً على فشل عملية التخطيط) ال (-د

  .تخطيطاحنراف اإلجناز الفعلي عن املعيار ولو بنسبة بسيطة جداً ال يعد مؤشراً على فشل عملية ال
  .يستدعي تعديل اخلطة احنراف اإلجناز الفعلي عن اخلطة )ال (-هـ

  .ذلك تعديل اخلطةإذا كان سبب االحنراف يعود للخطة يستدعي 
  .أفضل أنواع الرقابة هي الرقابة البعدية) ال( -و

  ).البعدية(، مث املتزامنة، مث العالجية )القبلية(أفضل أواع الرقابة، الرقابة الوقائية 
  
  ؟رقابة القبلية يتم فحص املوارد الضرورية لإلنتاجلمن خالل ا: مب تفسر: س

  .خطاء، واالستعداد ملواجهتها، أو منع حدوثهالتوقع حدوث األ
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  عرف القيادة؟ وما هي أبعادها؟: س

  .ركة يف مواقف حمددة عملية التأثري على نشاطات وسلوكيات األفراد واجلماعات لتحقيق األهداف املشت:القيادة
  :إن القيادة تتضمن أربعة أبعاد رئيسة هي: أبعادها
  . القيادة عملية تأثريية يؤثر من خالهلا القائد على أتباعه، والعكس صحيح-1
  .القائد واألتباع:  تشمل القيادة شخصني أو أكثر-2
  .د النمط القيادي املالئم تمارس القيادة يف مواقف جيري فيها حتقيق األهداف حيث أن املوقف حيد-3
  . تمارس القيادة يف كل املؤسسات بصرف النظر عن حجمها، ونوعها، وشكلها القانوين-4

  

   القيادة، املهارات الفرية للقيادة، املهارات الفنية للقيادة، مدخل السمات؟: عرف كالً مما يأيت: س
  ) الوزاري1س(

  .األفراد واجلماعات لتحقيق األهداف املشتركة يف مواقف حمددة عملية التأثري على نشاطات وسلوكيات :القيادة
 هي أن يتمتع القائد بالقدرة على الدراسية والتحليل، واالجتهاد، واالستنتاج، واملقارنة، واالستعداد الذهين              :املهارات الفكرية للقيادة  

أساليبه حسب متطلبـات الظـروف      جيايب للعمل، وتطوير    لتقبل أفكار اآلخرين واقتراحام، وكذلك القدرة على التطوير والتغيري اإل         
  .واملتغريات

 قدرة القائد على أداء عمله، واإلملام جبوانبه الفنية، وتفهم األنظمة واإلجراءات واللـوائح واإلملـام بأعمـال                :املهارات الفنية للقيادة  
  .التابعني

يتميز بقدرات قياديـة ال يتميـز ـا          فإن هذا الشخص      يقضي بأنه إذا توافرت جمموعة من السمات يف شخص ما          :مدخل السمات 
  .شخص ال تتوافر فيه هذه السمات
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  ). الوزاري4س (ما هي املهارات الواجب توافرها يف القائد لكي يستطيع تأدية مهامه؟: س
واإلجراءات واللوائح واإلملـام بأعمـال       قدرة القائد على أداء عمله، واإلملام جبوانبه الفنية، وتفهم األنظمة            :املهارات الفنية للقيادة  * 

  .التابعني
 هي القدرة على تفهم سلوك التابعني ودوافعهم وشخصيام، واحتياجـام، وكـذلك العوامـل املـؤثرة يف                  :املهارات اإلنسانية * 

  .سلوكهم
واالستنتاج، واملقارنـة، واالسـتعداد      هي أن يتمتع القائد بالقدرة على الدراسية والتحليل، واالجتهاد،           :املهارات الفكرية للقيادة  * 

الذهين لتقبل أفكار اآلخرين واقتراحام، وكذلك القدرة على التطوير والتغيري اإلجيايب للعمل، وتطوير أسـاليبه حـسب متطلبـات                   
  .الظروف واملتغريات

  

ى صـحة هـذه     ناقش مد " إن املهارات القيادية يشترط وجودها عند كل املستويات اإلدارية بنفس النسبة          ": س
  العبارة؟

  :حيث أنه ال يشترط وجود املهارات القيادية عند كل املستويات اإلدارية بنسب متساوية: العبارة خاطئة
  .فاملهارات الفكرية مثال تتواجد بشكل كبري لدى اإلدارة العليا أكثر منها لدى اإلدارة الوسطى والدنيا •
 .دارية تتطلبها بشكل متساوٍأما املهارات اإلنسانية، فإن كل املستويات اإل •
 .أكثر منها يف اإلدارة العليا) التنفيذية(أما املهارات الفنية فإا مطلوبة من اإلدارة الدنيا  •

  

  ) الوزاري2س (كيف ترى االختالف بني القائد واملدير؟: س

  خصائص القائد  خصائص المدير  
  .بتكاريركز على اإلبداع واال  .يركز على ممارسة العملية اإلدارية

  .يطور املوجود ويستحدث غريه  .حيافظ على املوجود
  .يركز على األفراد وحتفيزهم  .يركز على األنظمة والقوانني وااللتزام ا

  .يبين الثقة يف اآلخرين  .يعتمد على الرقابة على اآلخرين
  .نظرته طويلة األجل  .نظرته قصرية األجل

  يسأل ماذا؟ وملاذا؟   يسأل كيف؟ ومىت؟ 
  .يتحدى الوضع الراهن  .يقبل الوضع الراهن
  .يبقى بشخصيته  مثال للجندي املطيع

  .يقوم باألعمال بشكلها األصح  .يقوم باألعمال بالشكل الصحيح
  .يظهر من بني اجلماعة ومبباركتهم  .يتم تعيني الدير يف منصبه

  .يستمد سلطاته من اجلماعة والتابعني  .يستمد سلطته من موقعه الرمسي
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   يرى البعض أنه ليس هناك قيادي مناسب لكل الظروف، علق على ذلك مبيناً صحة القول، أو عدم صحته؟: س

  ) الوزاري3س(
ملـتغريات القائـد وشخـصيته، واألتبـاع        هذه املقولة صحيحة، حيث أن القيادة عملية ديناميكية ختتلف من موقف إىل آخر تبعـاً                

  .تعدادهم للتأثر، واملواقف اليت ستمارس فيها القيادةوشخصيتهم، ومدى إملامهم بالعمل واس
  

  مدخل السمات، واملدخل املوقفي يف دراسة القيادة؟: قارن بني كل من: س
  

 المدخل الموقفي في القيادة  مدخل السمات في القيادة
يقضي بأنه إذا تـوافرت جمموعـة مـن         * 

السمات يف شخص ما فإن هذا الـشخص        
تميز ـا شـخص يتميز بقدرات قيادة ال ي    
  .تتوافر فيه هذه السمات

أكدت على أن القيادة عملية ديناميكيـة       * 
ختتلف من موقف إىل آخر تبعـاً ملـتغريات         
القائد وشخصيته، واألتباع وشخـصيتهم،     
ومدى إملامهم بالعمل واستعدادهم للتـأثر،      

  .واملواقف اليت ستمارس فيها القيادة

  
  ) الوزاري5س (خل السمات يف القيادة؟االنتقادات اليت وجهت إىل مدما : س

  . فشلت يف حتديد الصفات اليت جتعل من صاحبها قائداً-1
  . أمهلت دور املرؤوسني يف إجناح عملية القيادة-2
  . أمهلت دور املوقف الذي ستمارس فيه القيادة يف إجناح عملية القيادة-3
  

  ) الوزاري6س ( مث صحح اخلطأ فيها؟عن كل عباة من العبارات التالية،) نعم أو ال(أجب بـ : س
  .تعترب القيادة ذات أمهية قصوى ملؤسسات األعمال بكل أكرب من املؤسسات احلكومية) ال (-أ

  .تعترب القيادة ذات أمهية قصوى ملؤسسات األعمال واملؤسسات احلكومية على حد سواء
  .موقف آلخريفيد مدخل السمات بأن القيادة عملية ديناميكية ختتلف من ) ال (-ب

  .يفيد املدخل املوقفي بأن القيادة عملية ديناميكية ختتلف من موقف آلخر
  .القائد يصنع وال يولد قائداً) نعم( -ج
  .ةلطال توجد قيادة ناجحة دون تفويض للس) نعم (-د

  .جبوانب العمل الفنيةمن األفضل أن يكون القائد ملماً ) نعم (-هـ
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  -:مب تفسر: س

  اة كثري من املنشآت يف فترات زمنية قصرية؟انتهاء حي-1
  .يرجع ذلك إىل عدم وجود القيادة الفعالة هلذه املؤسسات

  . املهارات الفنية مطلوبة يف اإلدارة الدنيا أكثر منها يف املستويات اإلدارية األخرى-2
  .لسياسات واالستراتيجيات الالزمة للعمليرجع ذلك إىل أن اإلدارة العليا ال متارس العمل فعالً، بل مشغولة بالتخطيط ووضع ا
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 قيادة عـدم     القيادة الدميقراطية،  القيادة األتوقراطية املتشددة، القيادة األتوقراطية اخلرية،     : عرف كالً مما يأيت   : س
  ) الوزاري1س (التدخل، القوة املعرفية للقيادة؟

  . السلطة لنفسه، وال يسمح لآلخرين باختاذ القرارات املتعلقة بالعمل أسلوب قيادي حيتكر فيه القائد:املتشددةالقيادة األتوقراطية 
 أسلوب قيادي أتوقراطي يستخدم فيه القائد بعض الوسائل الترغيبية كالثناء، واملـدح، ورمبـا ال يلجـأ                  :القيادة األتوقراطية اخلرية  

  .لألساليب العقابية
  . السلطة لنفسه ويسمح لآلخرين باختاذ القرارات املتعلقة بالعمل أسلوب قيادي ال حيتكر فيه القائد:القيادة الدميقراطية
  . أسلوب قيادي يترك القائد ألتباعه احلبل على غاربه يف اختاذ القرارات وحتديد األهداف وأساليب التنفيذ:قيادة عدم التدخل

  

  ) الوزاري3س (القيادة األتوقراطية، القيادة الدميقراطية، قيادة عدم التدخل؟: قارن بني كل من: س
  قيادة عدم التدخل  القيادة الديقراطية  القيادة األتوقراطية

  .حيتكر القائد السلطة لنفسه* 
ــاذ *  ــرين باخت ــسمح لآلخ ال ي

  .القرارات املتعلقة بالعمل
يتوقع من التابعني فقـط إطاعـة       * 

  .األوامر
غالباً ما يستخدم القائد أسـلوب      * 

  .الترهيب

  .لنفسهالقائد ال حيتكر السلطة * 
يؤمن القائد بأسلوب املـشاركة     * 

  .اإلدارية
غالباً ما يستخدم القائد أسـلوب      * 

  .الترغيب ال الترهيب

بل علـى غاربـه     يترك القائد احل  * 
ألتباعه يف اختاذ القرارات وحتديـد      

  .األهداف
يقوم القائـد بـدور الوسـيط       * 

  .واالستشاري
يقتصر دور القائد علـى تـوفري       * 

  .ب منهاملعلومات اليت تطل
  

قارن بني األسلوب األتوقطراطي، واألسلوب الدميقراطي، وأسلوب عدم التدخل يف القيادة من حيث املزايا              : س
  والعيوب؟ 

  قيادة عدم التدخل  القيادة الديقراطية  القيادة األتوقراطية وجه المقارنة

  زاياامل
 السيطرة على جوانب العمل ورفع شأن       -

  .القائد
  .اذ القرارات السرعة يف اخت-

 يسهم يف االستغالل األمثـل للمـوارد        -
  .والطاقات البشرية املتوفرة

 يسهم يف رفع الـروح املعنويـة لـدى          -
  .العاملني

 يسهم يف رفع الروح املعنويـة لـدى         -
  .العاملني النشطاء، ذوي القدرات العالية

هذا األسلوب عندما يتعامل القائد   ينجح   -
  . عاليةمع أفراد ذوي مستويات عقلية

  العيوب

 عدم رضا التابعني ألن املطلوب منهم هو        -
  .طاعة األوامر فقط دون نقاش

  . يفقد التابعني االنتماء للعمل-
 حرمان املؤسسة من األفكـار الرياديـة        -

  .املتوفرة لدى التابعني

ارة ميكن أن   > إن مشاركة التابعني يف اإل     -
يعطي نتائج سلبية يف حالة عدم اتـصافهم        

  .ج الكايفبالنضو

 يفقد القائد السيطرة على مرؤوسـيه،       -
وخلق حالة من الفوضى يف العمل والتهرب 

  .من املسؤولية
 إن التساهل والتهاون وعدم احلسم من       -

  .القائد يثبط التابعني النشطني
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  ) الوزاري2س (د الناجح؟ مصادرة قوة القيادة؟ وأيهما يعد أكثر حيوية للقائاشرح: س

 تتمثل يف املوقع الوظيفي الذي يشغله القائد يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة، واليت أجازهـا لـه القـانون                   : الرمسية  املصادرة -1
  .واللوائح الداخلية املعمول ا يف املؤسسة من خالل استخدمه ألدوات الثواب والعقاب

  : ومن مظاهرها: مصادر هلا عالقة بشخصية القائد-2
  . واملهارة واملعرفة اليت تتوافر لدى القائد اخلربة: القوة املعرفية-أ
 يتأثر التابعني بالقائد نتيجة إعجام بسماته الشخصية، كاملثابرة، وطالقة اللسان، واالتزان العاطفي، وسداد              : قوة اإلعجاب  -ب

  ...الرأي وسعة األفق، وجاذبية الشخصية
  

  ) الوزاري5س ( األمناط القيادية؟ وملاذا؟من خالل ممارستك للحياة العملية، هل متيل إىل تطبيق أحد: س
القائد الناجح هو الذي ال يستخدم أسلوباً قيادياً واحداً يف كل املواقف، بل يستخدم هذه األساليب الثالثة بشكل متبـادل حـسب                      

لقائد أتوقراطياً، ويف   املوقف الذي يواجهه حيث أن القيادة عملية ديناميكية ختتلف من موقف إىل آخر، ففي موقف ما ميكن أن يكون ا                   
  .موقف آخر ممكن أن يكون القائد دميقراطياً، ويف موقف ثالث ممكن أن يكون القائد عدم تدخل

  

قيـادة أتوقراطيـة، قيـادة      (أدناه مواقف إدارية افتراضية، واملطلوب منك أن حتدد املضمون القيادي هلـا             : س
  )ي الوزار6س (مع ذكر السبب؟) دميقراطية، قيادة عدم تدخل

ألنن هناك حرية تامـة للتـابعني يف اختـاذ        ] قيادة عدم تدخل  : [مفوضون بكل شيء، وكل ما تريدونه مين أوفره لكم        أنتم   -1
  .القرارات

ألن القائـد أشـرك     ] قيادة دميقراطية : [لنتدارس تفاصيل الرحلة املدرسية    مجعتكم هذا الصباح     دق، ل أهالً بكم طلبيت األحباء    -2
  .ة الرحلةأتباعه يف إعداد خط

.  قررت اإلدارة يف اجتماعها صباح اليوم أن يكون برنامج الرحلة املدرسية على النحو اآليت، وعلى اجلميع التقيد وااللتـزام                   -3
  .ألن القائد احتكر السلطة لنفسه، ومل يشرك األتباع يف إعداد خطة الرحلة] قيادة أتوقراطية[
  

  كة اإلدارية؟ماذا حيدث لو تبنت املؤسسة أسلوب املشار: س
سيؤدي ذلك إىل زيادة رضا التابعني، ويزيد من انتمائهم للمؤسسة وميكن املؤسسة من االستفادة من األفكار الريادية واخلربات املتوفرة                   

  .لديهم
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  ) الوزاري1س (احلاجة، الدافع، احلافز، احلوافز املادية، احلوافز غري املادية؟: عرف كلٍ من: س
  . توتر أو انفعال ينشأ من خالل مثري جسماين أو نفسي يؤدي بالفرد إىل سلوك معني:احلاجة

  . توتر ينتج عن وجود فرق بني مستوى اإلشباع احلايل، ومستوى اإلشباع املرغوب فيه:أو احلاجة
  .ينة حمركات داخلية للسلوك اإلنساين، تنبع من ذات الفرد إلشباع حاجة مع:الدوافع
  . حمركات خارجية للفرد تعمل على إثارة احلاجة وتقوية شدة إحلاحها:احلوافز

اإلجازات، الدورات التدريبية، التأمينـات     املكافآت، زيادة الرواتب،    : األمور اليت تقاس باملعايري املادية واليت تتمثل يف        :احلوافز املادية 
  .الصحية، الضمان االجتماعي

زيادة السلطة والنفوذ أو احلصول على لعقب أو مكتـب فخـم أو             : ألمور اليت ال تقاس مبعايري مادية وتتمثل يف        ا :احلوافز غري املادية  
  .اإلطراء وغريها

  

  ) الوزاري2س (اشرح جوهر عملية التحفيز؟ وكيف تتم عند األفراد؟: س
  .إشباع احلاجات:  إن جوهر عملية التحفيز هو-

  :آلية التحفيز
  .وتسبب بالتايل القيام بسلوك موجه حنو هدف ما لغرض إشباع احلاجة األفراد تتطلب إلشباع هناك حاجات متعددة عن •
ليس كل احلاجات البشرية بنفس املستوى من اإلحلاح واألمهية، فاحلاجة األكثر إحلاحاً تدفع الشخص إىل التصرف إلشباع                  •

 .هذه احلاجة
 .حلاجة نفسها بعد فترة من الزمن، أو تظهر حاجة أخرى وهكذا، وقد تظهر احال إشباع هذه احلاجة يفتر مستوى إحلاحها •

  

  ) الوزاري3س (ما الفرق بني الدوافع واحلوافز؟ وأيهما أكثر فعالية يف التأثري على سلوك األفراد؟ وملاذا؟: س
  . حمراكات داخلية للسلوك اإلنساين، تنبع من ذات الفرد إلشباع حاجة معينة:الدوافع

  .ت خارجية للفرد عمل على إثارة احلاجة وتقوية شدة إحلاحهاحمركا :أما احلوافز
  .الدوافع أكثر فعالية من احلوافز يف التأثري على سلوك األفراد؛ ألا نابعة من ذات الفرد، وتدوم أطول •

  

  ) الوزاري4س (يف رأيك، ما أسباب تدين دافعية العاملني يف فلسطني؟: س
  .ملادية واملعنوية، وعدم وجود عدالة ومساواة يف توزيع احلوافزعدم توافر مستوى معقول من احلوافز ال

  

  ) الوزاري5س (.هل هناك عالقة بني احلاجات والسلوك؟ اشرح: س
نعم هناك عالقة وثيقة ووطيدة بني احلاجات والسلوك حيث أن احلاجة إذا مل تشبع ختلق حالة عدم اتزان نفسي وفـسيولوجي لـدى                       

  .ن الفرد القيام بسلوك ما إلشباع تلك احلاجة، أي أن احلاجة هي احملرك الرئيس للسلوكالفرد، األمر الذي يتطلب م
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  ) الوزاري6س (على كل عبارة من العبارات اآلتية، مث صحح اخلطأ فيها؟) نعم أو ال(أجب بـ : س

  .ميكن االستدالل على دافعية اخلص من خالل سلوكه) نعم (-1
  .فضل واألكثر فعالية يف حتفيز األفرادتعد احلوافز املادية األ) ال( -2

  .تعد توفر مستوى معقول من احلوافز املادية والغري مادية األفضل واألكثر فعالية يف حتفيز األفراد
  .اإلنسانية حال إشباعهامتوت احلاجة ) ال( -3

  .يفتر إحلاح احلاجة اإلنسانية حال إشباعها، وقد تظهر بعد فترة من الزمن
  . الدافعية عند الشخص بظهور حاجة لشيء ماتظهر) نعم( -4
  

  ) الوزاري7س (ميز احلوافز اآلتية أهي مادية أم غري مادية؟: س
 غــري ماديــة  .حتسني ظروف العمل* 

  

 ماديــــة  .ختصيص نسبة من األرباح للعاملني* 
  

 غــري ماديــة  .توفري فرص املشاركة يف اختاذ القرارات* 
  

 غــري ماديــة  .راف بالكفاءةاحلصول على شهادة تقدير أو اعت*
  

 ماديــــة  .ختصيص نسبة من األرباح املتأتية من تقليل تكلفة اإلنتاج للعاملني* 
  

 غــري ماديــة  .تسلم وسام* 
  

 غــري ماديــة  .عمل حفل على شرف العامل اجلديد* 
  

 ماديــــة  .أجور إضافية بعد حتقيق املوظف احلد األدىن من اإلنتاج* 
  

 غــري ماديــة  .النقل إىل وظيفة أفضل* 
  

 ماديــــة  .احلصول على عالوة أو عملة* 
  

  

  )78 ص1نشاط رقم (أهي دوافع أم وحوافز؟: ميز بني كل مما يأيت: س
 دافـــع  .الشعور باإلبداع* 

  

 دافـــع  .الشعور اإلجيايب باإلجناز* 
  

 حـــافز  .زيادة الراتب*
  

 حـــافز  .اعتراف الرئيس أو زمالء العمل مبجهود املوظف* 
  

 دافـــع  .باملسؤوليةالشعور * 
  

 حـــافز  .االمتيازات اليت تقدمها املؤسسة مقابل اهود الذي يبذله املوظف* 
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  ) الوزاري2س (اشرح مضامني نظرييت ماسلو، وهريزبريغ، وما وجه الشبه بينهما؟: س
  :نظرية ماسلو يف الدافعية/ أوالً

، وأن هذه احلاجات يلزمها بإشباع بشكل        أساسي واآلخر ثانوي   يتمثل جوهر هذه النظرية يف أن لإلنسان حاجات، بعضها         •
  .ترتييب هرمي

 :احلاجات اإلنسانية إىل مخسة، وهيقسم ماسلو و •
 تعد أساسية جلسم اإلنسان وال غىن عنها كاحلاجة للمأكـل وامللـبس واملـشرب               : احلاجات الفسيولوجية أو اجلسمانية    -1

  .واملسكن
دع آالم البيئة احمليطة وخماطرها، وتشتمل على احلاجة حلماية النفس من األخطار اجلـسمية               تساعد على ر   : حاجات األمان  -2

  .يةحوالص
  . عالقات االنتماء واحملبة مع اآلخرين:احلاجات االجتماعية -3
  . شعور اإلنسان بأنه ذو قيمة وحمترم يف اتمع الذي يعيش فيه: حاجات احترام وتقدير الذات-4
  . تتمثل يف سعي الفرد إىل أن يصل إىل ما هو قادر على الوصول إليه:ذاتحاجة حتقيق ال -5
  :نظرية هريزبريغ يف الدافعية/ ثانياً
  :هريزبريغ جمموعتني من العوامل اليت تؤثر على سلوك األفراد يف العملاقترح  •
 والعالقة بني الرؤساء واملرؤوسـني،      وتتمثل يف عدالة الراتب واألجور، ونوعية ظروف العمل،        :الصحيةأو  العوامل الوقائية    -1

  .ومنط اإلشراف، وسياسات الشركة
فرض اإلجناز والتحقيق، فرض التقدم والترقية يف العمـل، الـشعور باملـسؤولية،             : وتتمثل يف  : العوامل الدافعة أو احلافزة    -2

  .االستقاللية يف العمل، أمهية العمل الذي يقوم به الفرد، إجناز كتلة كاملة من العمل
اعترب هريزبريغ العوامل الوقائية ذات عالقة ببيئة العمل وليس العمل نفسه وأمساها بذلك ألن توافرها يف بيئة العمل ال خيلق                    *  •

قوة دافعة لدى األفراد بل متنع حالة عدم الرضا الوظيفي لديهم ويف حالة عدم توفرها، فإا ختلق حالة عـدم رضـا لـدى                        
 .العاملني

يف العمل خيلـق    واعترب أن توافرها    عية فقد اعتربها هريزبريغ ذات عالقة بالعمل وحمتواه وليس ببيئة العمل،            أما العوامل الداف   •
 .قوة دافعة لدى الفرد، وجتعله راضياً عن عمله، بشرط أن يتوافر يف بيئة العمل مستوى معقول من العوامل الوقائية

احلاجات الدنيا عند ماسلو، وإن العوامل الدافعة عن هريزبريغ تنـاظر            إن العوامل الوقائية عند هريزبريغ تناظر        :وجه الشبه  •
 .احلاجات العليا يف سلم ماسلو

  ) الوزاري3س( يف نظرية هريزبريغ؟ الوقائيةما الفرق بني العوامل الدافعة والعوامل : س

  العوامل الدافعة في نظرية هيرزبيرغ  العوامل الوقائية في نظرية هيرزبيرغ
  .ة ببيئة العمل، وليس العمل وحمتواهذات عالق* 
  .توافرها يف بيئة العمل ال خيلق قوة دافعة لدى األفراد* 
  .توافرها يف بيئة العمل مينع حالة عدم الرضا الوظيفي لدى األفراد* 

  .ذات عالقة بالعمل وحمتواه وليس ببيئة العمل* 
اً عـن   توافرها يف العمل خيلق قوة دافعة لدى الفرد، وجتعله راضـي          * 

  .عمله
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يف حالة تطبيقك ملعادلة العدالة واملساواة وجدت بأن اآلخرين يتقاضون عوائد أعلى منـك رغـم تـشابه                  : س

  ) الوزاري4س (مدخالتكم، ماذا ستفعل؟
  :ؤسسة تتمثل يفهناك جمموعة من املسلكيات اليت قد يلجأ إليها املوظف يف حالة عدم وجود مساواة أو عدالة يف نظام احلوافز املتبع يف امل

  . التخفيف من اإلنتاجية-1
  . التخريب على اآلخرين-2
  . زيادة نسبة التغيب-3
  . االستقالة من العمل-4
  . تشويه جودة املنتج-5

  

   اإلدارة باألهداف، أسلوب العمل املرن؟ توسعة العمل، ،العوامل الوقائية، إثراء العمل: عرف كالً مما يأيت: س
  ) الوزاري1س(

  . ذات عالقة ببيئة العمل وليس العمل نفسه، وتوافرها يف بيئة العمل متنع حالة عدم الرضا الوظيفي: الوقائيةالعوامل
توفري فرص اإلجناز والتحقيق، والتطـور      :  إعادة تصميم العمل بطريقة يتم من خالهلا تطعيم العمل ببعض املثريات أمهها            :إثراء العمل 

والشعور باملسؤولية، واملشاركة يف اختاذ القرارات، والقيام بأعمال ذات أمهيـة، والقيـام             لعمل،  املهين والشخصي، واالستقاللية يف ا    
 تسهم يف خلق قوة     ببعض املهام اليت كان يقوم ا مديرو العمل، وإجناز كتلة كاملة من العمل وليس جزئية بسيطة منه، وهذه املثريات                  

  .دى العامل، األمر الذي يزيد من إنتاجيتهدافعة يف العمل، وبالتايل حتقيق رضاً وظيفياً ل
التنوع يف العمل وختفيف روح امللل والضجر والروتني        إضافة مهام وواجبات إضافية بشكل أفقي للعمل وذلك دف           :توسعة العمل 

  .لديه
لعمل اليومية بعدد    مرونة كبرية يف ساعات الدوام للعمل، من خالل ختفيف ساعات العمل أو تكثيف ساعات ا               :رنأسلوب العمل امل  

  .أيام أقل
 اشتراك الرؤساء واملرؤوسني يف وضع األهداف املراد حتقيقها يف العمل وكذلك متابعة مدى قرب جهود املرؤوسني                :اإلدارة باألهداف 

  .أو بعدها من هذه األهداف وذلك لغرض تصويب جهودهم يف الوقت املناسب
  

  رية العدالة واملساواة واإلنصاف وضح ذلك؟من النظريات اليت تناولت موضوع التحفيز نظ: س
األفراد يكونون عرضة للتحفيز يف العمل إذا شعروا بأن نسبة املخرجات أو العوائد اليت حيصلون عليها من جراء                  تفيد هذه النظرية بأن     

م تتساوى مع نسبة املخرجات أو العواد اليت حيصل عليها اآلخرين من جراء توظيف مدخالم يف العملتوظيف مدخال.  
  :التحقق من مستوى العدالة واملساواة يف املؤسسة من خالل تطبيق املعادلة اآلتيةوميكن للموظف  •

  
  اآلخريناليت حيصل عليها ) العوائد(املخرجات  اليت حيصل عليها الشخص) العوائد(املخرجات 

  املدخالت اليت يوظفها يف العمل
=  

  املدخالت اليت يوظفها اآلخرين
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   يف نظرية هريزبريغ، هل هي العوامل الوقائية أم الدافعة؟وملاذا؟دافعة أو حمفزة لك تعتربها ما العوامل اليت : س

  ) الوزاري5س(
توافرها يف العمل خيلق قوة دافعة لدى الفرد، وجتعله راضياً          وذات عالقة بالعمل وحمتواه وليس ببيئة العمل،        العوامل الدافعة، ألا    
  .ن يتوافر يف بيئة العمل مستوى معقول من العوامل الوقائيةعن عمله، بشرط أ

  

  ) الوزاري6س (هل تتوقع جناح أسلوب العمل املرن يف مؤسساتنا الفلسطينية؟ وملاذا؟: س
ث تعود على املوظفني من جراء تطبيقه واملتمثلة يف أنه يسمح للموظف جبدولة أوقات عمله، حبي              نعم أتوقع جناحه نظراً للمزايا اليت       

باختيار أوقات الدوام اليت يعتقد بأن إنتاجيته فيهـا تكـون           ال يتضارب مع مهامه الشخصية واالجتماعية، كما يسمح للموظف          
  .أفضل

  

  ) الوزاري7س (على كل عبارة من العبارات اآلتية، مث صحح اخلطأ منها؟) نعم أو ال(أجب بـ : س
  . متنع حالة عدم الرضا ولكن ال ختلق قوة دافعة يف العملالعوامل الوقاية إذا توافرت يف بيئة العمل) نعم (-1
  .احلاجة األكثر إحلاحاً يف هرم ماسلو هي احلاجة غري املشبعة) نعم( -2
  .ال ميكن لإلنسان إشباع حاجتني يف الوقت نفسه حسب نظرية ماسلو) نعم (-3
  .هريزبريغمن العوامل الوقائية حسب إجناز كتلة كاملة من العمل هي عامل ) ال (-4

  .إجناز كتلة كاملة من العمل هي عامل من العوامل الدافعة حسب هريزبريغ
  .يساعد أسلوب اإلدارة باألهداف على مراقبة العامل ذاته) نعم (-5
  

  أذكر مزايا كل أسلوب من األساليب التالية يف التحفيز؟: س
  .، تدريب العاملني وتطوير أدائهمتوسعة العمل، إثراء العمل، أسلوب العمل املرن، اإلدارة باألهداف

  .روح امللل والشجر والروتني لدى العامل وزيادة رغبته يف العملالتنوع يف العمل وختفيف  :مزايا أسلوب توسعة العمل
 األمـر   املثريات املستخدمة تسهم يف خلق قوة دافعة يف العمل، وبالتايل حتقيق الرضا الوظيفي لدى العامل،               :مزايا أسلوب إثراء العمل   
  .الذي يزيد من إنتاجيته

 يسمح للموظف جبدولة أوقات عمله، حبيث ال يتضارب مع مهامه الشخصية واالجتماعية، كما يـسمح                :مزايا أسلوب العمل املرن   
  .للموظف باختيار أوقات الدوام اليت يعتقد بأن إنتاجيته فيها تكون أفضل

رارات العمل، وحتيد أهدافه، باإلضافة إىل أنه يعد أسلوباً مالئماً للرقابـة الذاتيـة،               اشتراك املوظف يف اختاذ ق     :مزايا اإلدارة باألهداف  
هذه العملية تساعده على حتفيز العاملني وتكسبهم       . حيث يستطيع املوظف معرفة مدى قربه أبو بعده من حتقيق األهداف احملددة بنفسه            

  .الرضا الوظيفي يف العمل
 إكساب العاملني مهارات وأمناط جديدة يف العمل، األمر الذي جيعلهم أكثر سـيطرة علـى                :ائهممزايا تدريب العاملني وتطوير أد    

  .أعماهلم، كما أنه يرفع من معنويام وثقتهم بأنفسهم وبالتايل زيادة إنتاجيتهم
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  ) الوزاري1س (ما املقصود باالتصال، وما أمهيته يف املؤسسات؟: س

علومات من املرسل على املستقبل عرب وسيلة مناسبة، مع ضرورة فهم املعلومات من املستقبل فـرداً                عملية إرسال وحتويل امل   : االتصال
  .كان أن مجاعة
  : أمهية االتصال

  .وسيلة لنقل املعلومات عرب القنوات الرمسية مما يسهم يف اختاذ القرارات اإلدارية •
 .فةوسيلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل املشترك لألنشطة املختل •
 .ضرورة أساسية يف توجيه وتغيري السلوك الفردي واجلماعي للعاملني •
 .وسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات املدير يف جمال توجيه فعاليات العاملني •
 .وسيلة لتحفيز العاملني للقيام باألدوار املطلوبة منهم •

  

  ) الوزاري2س ( املوجز؟أرسم شكالً يوضح عملية االتصال، مبيناً عناصرها وخطواا، مع الشرح: س
  : عناصر االتصال

  ).أو االستجابة(التغذية الراجعة ) 5.   املستقبل) 4.   الوسيلة) 3.   الرسالة) 2.   املرسل) 1
  :خطوات االتصال

  .تطوير فكرة يرغب املرسل يف نقلها إىل املستقبل تتضمن اخلطوة األوىل :تطوير فكرة -1
لتعبري عـن املعـىن تعـبرياً       ، وا  إىل كلمات، أو أشكال أو رموز لتسهيل عملية نقلها إىل املستقبل           تتضمن حتويل األفكار   : الترميز -2

  .عادالت الرياضية، وتلخيص األفكار يف احملاضرة الصفية تعترب مثاالً على عملية الترميزصحيحاً، فالرسومات واألشكال التوضيحية وامل
  .ل الوسيلة املالئمة نقل الرسالة ومضموا من خال: نقل الرسالة-3
 يقوم املستقبل باستالم الرسالة ويشترط أن يكون له عالقة مبوضوع االتصال، حىت يتم التفاعل مـع موضـوع                   : استالم الرسالة  -4

  .الرسالة
  . يقوم مستقل الرسالة بتحليلها وتفسري وفك الرموز والكلمات واإلشارات ليعطيها معىن متكامالً: فك الرموز-5
  .أن يهملها، أو يأخذ مبا جاء ا أو حيفظها يف امللفاتيقوم املستقبل بالتصرف حيال الرسالة اليت وصلت إليه، فإما  : التصرف-6
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  ) الوزاري6س (؟)املرسل واملستقبل(ما أشكال املعلومات اليت ميكن تبادهلا بني طريف العملية االتصالية : س

، احلقـائق، العواطـف، األوامـر،       األفكـار اآلراء،  : لية االتصال ميكن أن تأخذ شكل     إن املعلومات اليت ميكن تبادهلا بني طريف عم       
  .اإلرشادات، التقارير، اإلحصاءات، وغريها من األشكال األخرى

  

  ) الوزاري3س (ال يستطيع املدير القيام بوظائف اإلدارة دون وجود نظام اتصال فعال، ناقش؟: س
 الريادية تبقى حرباً على ورق إن مل يقم املدير األفكارمتر من خالل نظام االتصال، فإن كل     إن كل وظائف وممارسات اإلدارة جيب أن        

أن يكون لشركة ما أفضل اخلطط اإلدارية ولكـن بـدون إيـصاهلا إىل               فيمكن   .الناجح بترمجتها إىل واقع عملي من خالل االتصال       
  : حيث  أن نظام االتصال الفعال ميكن املدير منمقصدها وتفهمها من الذين سيعملون على تنفيذها تبقى بال قيمة،

  .ممارسة اإلدارة على العاملني والتأثري على سلوكهم والعمل على حتفيزهم •
 .إيصال قراراته وتعليماته وأوامره إىل العاملني •
 .التعرف على احتياجات العاملني ومشاعرهم جتاهه وجتاه املؤسسة •
 .ةالتواصل مع العاملني ومع البيئة اخلارجي •

  

  ) الوزاري4س (تعترب وظيفة االتصال مناظرة ملا تقوم به األعصاب يف اجلسم اإلنساين، علق على ذلك؟: س
ميكن أن نشبه التنظيم بالكائن احلي، حيث أن  الدماغ ميثل جهاز التخطيط يف اجلسم، والعمود الفقري هو اهليكل التنظيمي، بينمـا                      

إىل ) التخطيط ممثالً باإلدارة العليا   (به األعصاب بأنواعها اليت تتوىل عميلة نقل األوامر من الدماغ           تعترب وظيفة االتصال مناظرة ملا تقوم       
  .كافة أجزاء جسم اإلنسان وبالعكس

  

  ) الوزاري5س (عن كل عبارة من العبارات اآلتية، مث صحح اخلطأ منها؟) نعم أو ال(أجب بـ : س
  .اإلدارية غري ممكنة يف ظل غياب االتصال الفعالتصبح عميلة التنسيق بني األعمال  ) نعم (-1
  .ميكن ممارسة العملية اإلدارية حىت يف ظل غياب نظام اتصال فعال) ال (-2

  .ال ميكن ممارسة العملية اإلدارية حىت يف ظل غياب نظام اتصال
  . لفهماتقتضي مرحلة الترميز العمل على فك رموز الرسالة، وحتليلها، وتفسريها، متهيداً) ال( -3

  .تقتضي مرحلة فك الرموز العمل على فك رموز الرسالة، وحتليلها، وتفسريها، متهيداً لفهما
  .كل مستقبل رسالة يتجاوب مع ما جاء فيها من معان ومضامني) ال (-4

  .كل مستقبل رسالة إما أن يهملها، أو يأخذ مبا جاء ا، أو حيفظها يف امللفات
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، االتصاالت  االتصال املكتوب، االتصال الشفوي، االتصال غري اللفظي، االتصال املرئي        : يتعرف كل مما يأ   : س
  ) الوزاري1س (؟ االتصاالت غري الرمسية االتصاالت اهلابطة، االتصاالت الصاعدة، االتصاالت األفقية،الرمسية،

  .رسل إىل املستقبلاستخدام الرموز األجبدية أو الرياضية لنقل الرسالة من امل :االتصال املكتوب
  . استخدام اهلواء أو األثري لنقل  الرسالة من املرسل إىل املستقبل:االتصال الشفوي

وتعابري الوجه، ولغة العيون، وإشارات اليد لنقل الرسالة من املرسل إىل            استخدام اجلسم وحركاته،     ):اإلمياءات(االتصال غري اللفظي    
  .املستقبل

 السينمائية والتلفازية والفيديو لنقل اآلراء من املرسل إىل         واألفالم والنماذج وامللصقات لصور الفوتوغرافية،    استخدام ا  :االتصال املرئي 
  .املستقبل

اليت تتم بني الوحدات اإلدارية يف املؤسسة وكذلك العاملني يف هذه الوحدات ضمن حدود السلطة املوضـحة يف            :االتصاالت الرمسية 
  .اهليكل التنظيمي

 منط من االتصاالت اإلدارية يتم بني الوحدات اإلدارية يف املستوى اإلداري نفسه، كاالتصال الذي يتم مثالً بـني                   :ت األفقية االتصاال
  .دائرة التسويق يف املؤسسة ودائرة اإلنتاج

  .كل ترتييب هرمي انتقال املعلومات من أعلى اهلرم اإلداري يف املنظمة إىل أسفله بش):من أعلى إىل أسفل(االتصاالت اهلابطة 
  . انتقال املعلومات من أسفل اهلرم اإلداري يف املنظمة إىل أعاله):من أسفل إىل أعلى(االتصاالت الصاعدة 
  . أي اتصال بني العاملني ال يتم من خالل قنوات االتصال الرمسية ووفق خطوط السلطة:االتصاالت غري الرمسية

  

  ) الوزاري2س (طريقة أكثر فعالية من غريها؟ما أهم طرق االتصال اإلداري؟ وهل هناك : س
  . االتصال املرئي-4.    االتصال غري اللفظي-3.    االتصال الشفوي-2.    االتصال املكتوب-1

طريقة اتصال أفضل من غريها، حيث أن اإلداري الناجح هو الذي يستخدم الطريقـة املناسـبة لكـل                  من وجهة نظري أنه ال توجد       
  .موقف

  

  التقارير واألوامر والتعليمات والقرارات اإلدارية والشكاوى والدعوات جيب أن تكون مكتوبـة؟            :مب تفسر : س
  ؟)جيب أن يكون االتصال مكتوب(

كإثبات قانوين للرجوع إليها عند الضرورة، كما أـا تعـد           حىت يتمكن املستلم من دراستها بإمعان وتفكري، وحيفظها يف السجالت           
  .ريف والتشويهالوسيلة األقل عرضة للتح
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  ما هي أبرز مزايا وعيوب االتصال املكتوب؟ وكيف ميكن التغلب عليها؟: س
االتصال املكتوب ميكن املستلم من دراسة الرسالة بإمعان وتفكري، وحيفظها يف السجالت كإثبات قانوين للرجوع إليها عنـد                  : املزايا

  .التشويهالضرورة، كما أنه يعد الوسيلة األقل عرضة للتحريف و
، وميكن التغلب على هذه املشكلة من خالل ختزين املعلومات          تكدس الوثائق املكتوبة مما يؤدي إىل نفقات كبرية يف التخزين         : العيوب

  .والرسائل على احلاسوب
  

  عدد األشكال اليت يأخذها االتصال الشفوي؟: س
، واألوامـر   ني املرسل واملستقبل، واالجتماعات واالتصاالت اهلاتفية     اللقاءات املباشرة ب  : عادةً ما يأخذ االتصال الشفوي أشكاالً مثل      

  .واملؤمترات والندوات
  

  ) الوزاري3س (عدد مزايا وعيوب االتصال الشفوي؟: س
 السرعة والتفاعل التام بني املرسل واملستقبل، حيث يفسح اال أمام الطرفني للمناقشة وتفهم الرسالة بصورة أوضح بسبب ما                  :املزايا

  .يبديه كل منهما من انفعاالت نفسية وحركات جسمانية
ألن كثرياً من االجتماعات تستغرق وقتاً طويالً دون التوصل إىل نتائج            أنه أحياناً رمبا ال يوفر الوقت كما يظن بعض الناس،            :العيوب
  .تذكر

  

  )ب الوزاري الكتا4س (بني قنوات االتصال املستخدمة يف املؤسسات موضحاً أمهية كلٍ منها؟: س
العاملني يف هذه الوحدات ضمن حدود الـسلطة         اليت تتم بني الوحدات اإلدارية يف املؤسسة، وكذلك          :االتصاالت الرمسية / أوالً

  :املوضحة يف اهليكل التنظيمي، ويتضمن القنوات التالية

 اإلداري يف املنظمة إىل أسفله بشكل        تنتقل املعلومات من أعلى اهلرم     ):اهلابطة أو النازلة  (االتصال من أعلى إىل أسفل       -أ
ترتييب هرمي، ويتم من خالهلا توصيل معلومات تتعلق بالسياسات واخلطط والتعليمات واإلجراءات والتعريف بأهداف املنظمـة،                

 ، ولوحة اإلعالنات والنشرات الدورية والكتيبات الـصغرية، وصـفحات         وغالباً ما يتم توصيلها من خالل االجتماعات الرمسية       
  .األخبار اليومية

 تنتقل املعلومات من أسفل اهلرم اإلداري يف املنظمة إىل أعاله، وغالباً مـا              ):الصاعدة( االتصال من أسفل إىل أعلى       -ب
حول سري العمل، ومشاكل العاملني ومهـومهم،       الشكاوى واالقتراحات واالعتراضات والتقارير     يتم من خالل هذه القناة تقدمي       

  .ول سياسة املنظمةومواقف العاملني ح

 االتصال بني الوحدات اإلدارية يف املستوى اإلداري نفسه، كاالتصال الذي يتم مثالً بـني دائـرة                 : االتصاالت األفقية  -ج
هذا النمط من االتصال ضروري لتشجيع التنسيق بني الوحدات اإلدارية نظـراً ألمهيتـه يف               التسويق يف املؤسسة ودائرة اإلنتاج،      

  .العمل

وفق خطوط السلطة، ومن األمثلة     ال يتم من خالل قنوات االتصال الرمسية،         أي اتصال بني العاملني      :االتصاالت غري الرمسية  / ثانياً
  .االتصال بني أشخاص أثناء حفل عشاء أو مناسبات دينية أو قومية، اإلشاعات: عليه
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  ) الوزاري5س (االتصاالت الرمسية، واالتصاالت غري الرمسية؟: قارن بني كل من: س

  

  االتصاالت غير الرسمية  االتصاالت الرسمية
اليت تتم بني الوحدات اإلدارية يف املؤسسة، وكذلك العاملني يف          * 

. هذه الوحدات ضمن حدود السلطة املوضحة يف اهليكل التنظيمي        
   .االتصاالت الصاعدة، اهلابطة، األفقية: قنواته* 

 قنـوات االتـصال     أي اتصال بني العاملني ال يتم من خـالل        * 
  .الرمسية، وفق خطوط السلطة

االتصال بني أشخاص أثناء حفل عـشاء أو        :  ومن األمثلة عليه   *
  .مناسبات دينية أو قومية، اإلشاعات

  
  ؟ )الصاعدة(، واالتصاالت من أسفل إىل أعلى )اهلابطة أو النازلة(قارن بني االتصاالت من أعلى إىل أسفل : س

  

 )الصاعدة(االتصاالت من أسفل إلى أعلى   )الهابطة( أسفل االتصاالت من أعلى إلى
تنتقل املعلومات من أعلى اهلرم اإلداري يف املنظمة إىل أسـفله           * 

  .بشكل ترتييب هرمي
يتم من خالله توصيل معلومات تتعلق بالسياسات، واخلطـط،         * 

والقرارات، والتعليمات، واإلجـراءات، والنـشرات الدوريـة،        
  .ة، وصفحت األخبار اليوميةوالكتيبات الصغري

  .تنتقل املعلومات من أسفل اهلرم اإلداري يف املنظمة إىل أعاله* 
غالباً ما يتم تقدمي الشكاوى واالقتراحـات، واالعتراضـات،         * 

والتقارير، حول سري العمل، ومـشاكل العـاملني ومهـومهم،          
  .ومواقف العاملني حول سياسة املنظمة

 
  ل االتصاالت غري الرمسية يف ضوء ذلك عدد مزاياها وعيوهبا؟اإلشاعات من أشكاتعد : س

سرعة انتقال املعلومات داخل املؤسسة، وهذا األسلوب يشبع حاجات األفراد، وبالتحديد احلاجات االجتماعية واألمنية لديهم                :املزايا
  .ألنه ال يعتمد على تسلسل املعلومات بل حيدث نتيجة عالقات الصداقة بينهم

  .ج سلبية على املؤسسة وعلى العاملني نتائىلعدم دقة البيانات املشاعة، مما يؤدي إ :العيوب
  

  ) الوزاري6س (هناك معيقات لالتصال بيِّنها؟ موضحاً كيف ميكن التغلب على كلٍ منها؟: س
ري، ومنط الشخـصية،    العواطف، واحلالة النفسية، ومنط التفك    : عن االختالف يف واحد أو أكثر من      ناجتة  : املعيقات الشخصية  -1

  .وعادات اإلصغاء الرديئة ما بني املرسل واملستقبلواملشاعر، واألحاسيس، والقيم واملعتقدات، 
، وعـدم تـوافر   ناجتة عن البيئة احمليطة مثل األصوات املزعجة، والتباعد اجلغرايف بني طريف عملية االتـصال      :  املعيقات البيئية  -2

  .الرقابة املختلفة ط يف طلب البيانات من قبل أجهزةأدوات االتصال املناسبة، واإلفرا
 أو  تنتج إما عن اختالف لغة املرسل أو لغة املستقبل، أو بسبب فشل املرسل يف صـياغة الرسـالة                 :  املعيقات اللغوية والثقافية   -3

 يريـد أن يفهمـه املـستقبل،        الكلمات اليت تعطي املعىن واملدلول الذي     املعلومة، أو التعبري عنها بشكل واضح ودقيق، واختيار         
  .واالختالف يف العادات والتقاليد والقيم بني املرسل واملستقبل

  .عدم اختيار الوسيلة املالئمة قد يكون معيقاً لالتصال:  معيقات متعلقة بوسيلة االتصال-4
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  :طرق التغلب على املعيقات اليت تواجه عملية االتصال
  . وضوح الرسالة-1
  .ملستقبل جذب انتباه ا-2
  . إجادة مهارة اإلصغاء-3
  . استخدام وسيلة االتصال املالئمة-4
  . التأكد من أن الرسالة قد وصلت وفهمت-5
  .استخدام أقصر قنوات االتصال -6

  . االتصال يف الوقت املناسب-7
  . تطوير عالقات إنسانية جيدة بني املرسل واملستقبل-8
  .لتقنية لتسهيل عملية االتصال توفري الوسائل والتسهيالت املادية وا-9

  .تشجيع املرؤوسني على احلديث والنقاش -10
  . إملام املرسل بلغة وثقافة املستقبل-11

  
  ) الوزاري7س (على كل عبارة ما يلي، مث صحح اخلطأ فيها؟) النعم أو (أجب بـ : س

  .من سلبيات االتصال الشفوي ارتفاع كلفته التخزينية) ال (-1
  .صال الكتايب ارتفاع كلفته التخزينيةمن سلبيات االت

  .االتصال من خالل القنوات الرمسية يعد أكثر سرعة من االتصال غري الرمسي) ال( -2
  .االتصال غري الرمسي يعد أكثر سرعة من االتصال من خالل القنوات الرمسية

  . احملاسبة مثالًاالتصال األفقي ميثل االتصال الذي يتم بني املدير املايل ورئيس قسم) ال (-3
  .االتصال من أعلى إىل أسفل ميثل االتصال الذي يتم بني املدير املايل ورئيس قسم احملاسبة مثالً

  .اإلشاعات هي شكل من أشكال االتصاالت الرمسية يف املؤسسات) ال (-4
  .اإلشاعات هي شكل من أشكال االتصاالت غري الرمسية يف املؤسسات

  .مناط الشخصية للمرسل واملستقبل يشكل معيقاً بيئياً لالتصالاالختالف ي األإن ) ال( -5
  .إن االختالف ي األمناط الشخصية للمرسل واملستقبل يشكل معيقاً شخصياً لالتصال

  .تعد املراسالت من خالل الربيد االلكتروين شكالً من أشكال االتصاالت الشفوية) ال (-6
  . من أشكال االتصاالت املكتوبة، واملرئيةتعد املراسالت من خالل االلكتروين شكالً

  .تعد الرسالة املنقولة شفوياً أقل عرضة للتحريف والتشويه) ال (-7
  .تعد الرسالة املكتوبة أقل عرضة للتحريف والتشويه
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   الجزء األول للصف الحادي عشرتعريفات مبحث اإلدارة واالقتصاد
 
، والتوجيه، ورقابة جهود جمموعة من األفراد من أجل االستغالل األمثل للموارد املتاحة؛              عملية التخطيط، والتنظيم   :اإلدارة •

  .لتحقيق هدف معني يف ظروف بيئية معينة

  . أجهزة إدارية متخصصة أنشأا الدولة اإلسالمية لتقوم مبهام الرقابة حسب االختصاصات املوكلة إليها:الدواوين •

اجليش ومواجهة االعتداءات على الدولة اإلسالمية، ويتوىل توثيـق سـجالت اجلنـد              يتوىل متابعة شؤون     :ديوان اجلند  •
 .ومهيام

 خيتص بتصميم األزياء وإعدادها ملوظفي الدولة اإلسالمية وفقاً ملستويام الوظيفية، بدءاً من اخلليفة وانتهاًء               :ديوان الطراز  •
 .باجلند

 . الدولة اإلسالمية وكذلك الرقابة على مجيع األموال، وأوجه صرفها يتوىل إدارة الشؤون املالية يف:ديوان بيت املال •

 . حلقة الوصل بني اخلليفة والرعية:احلاجب •

يتوىل القيام مبهام الرقابة األمنية، وحيمي أمن الرعية ممتلكام، ويساعد القضاة يف ممارسـة مهامـه، يف               :صاحب الشرطة  •
 .التحقيق واحلكم والتنفيذ

 .اري ظهر يف الدولة اإلسالمية يضم عدداً من الواليات املتجاورة مستوى إد:اإلقليم •

 . جهاز إداري ظهر يف الدولة اإلسالمية، يتوىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر:نظام احلسبة •

 . الذي مجع اآلالت واملعدات والناس يف مكان واحد للعمل واإلنتاج:نظام املصنع •

 . بأقل كلفة وجهد، وأسرع وقت ممكن الوصول إىل اهلدف املنشود:الكفاية •

 . الوصول إىل أفضل كمية ونوعية ممكنة من املنتوج، سواء كانت سلعة أو خدمة، باستخدام أقل املوارد املمكنة:الفاعلية •

 . اليت دف إىل تنفيذ السياسات العامة للدولة، وتعىن بإدارة املؤسسات احلكومية املختلفة:اإلدارة العامة •

 شركات مسامهة عامة     ترتبط بإدارة مؤسسات األعمال، واملشروعات االستثمارية، اليت تكون على شكل          :الإدارة األعم  •
أو خاصة، أو شركات عمل بني اثنني، أو مؤسسات فردية، يكون جمال عملها يف قطاع الصناعة، أو الزراعة، أو التجـارة،                     

 .أو اخلدمات

 معينة أو أكثر من شرائح اتمع، ترتبط باملؤسسات الـيت ال ـدف               اليت ختدم شرحية   :اإلدارة يف املؤسسات األهلية    •
، وتعتمـد يف متويلـها علـى    الرفـاه بشكل رئيسي إىل حتقيق الربح بل دف إىل تقدمي خدمات عامة إىل اتمع، وحتقيق             

 .اشتراكات أعضائها، واملنح واهلبات

 بقسمة املخرجات   وتقاس. املوارد املختلفة يف العملية اإلنتاجية     العائد الذي ميكن احلصول عليه من جراء توظيف          :اإلنتاجية •
 .على املدخالت 

  . جتزئة األنشطة على العاملني حسب التخصص:تقسيم العمل •

  . احلق يف قيادة اآلخرين وكسب طاعتهم:السلطة •
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  . لتوجيهات رئيسه التزام الفرد بتأدية الواجبات املوكلة إليه بطريقة سليمة وبأقصى قدراته، وطبقاً:املسؤولية •

  . احترام االتفاقيات والنظم واللوائح والتعليمات، وعدم اإلخالل باألوامر:االنضباطية •

  . ضرورة أن تشكل كل جمموعة من األنشطة ذات اهلدف املشترك وحدة إدارية:وحدة اإلدارة •

  . تلقي املرؤوسني تعليمام من رئيس واحد فقط:وحدة األمر •

  . تسلسل السلطة من أعلى إىل أسفل اهلرم اإلداري ضرورة:التسلسل الرئاسي •

  . تشجيع روح املبادرة، واالبتكار، والتعاون بني املرؤوسني:املبادأة والتعاون •

 فيتمثل يف الروتني الزائد يف اإلدارة احلكومية، أو التـأخري           :مدلوهلا الشعيب تعين حكم املكاتب، وأما     : لغوياً :البريوقراطية •

إجناز العمل ضمن خطوات وإجراءات منطية موحـدة        :  فتعين علمياً، أو درجة التعقيد وعدم املرونة، أما        يف إجناز املعامالت  
 .وصارمة، يصعب احلياد عنها مهما تكن الظروف واملوافق، ودف توفري احلد األدىن من الكفاية واإلنتاجية

دارية يف أي مؤسسة بصرف النظر عـن        بأن املدير الناجح ميارس املبادئ واألنشطة اإل      :  تعين عمومية اإلدارة  •
  .حجمها وطبيعة جمال عملها

  . هي اليت تنشأ نتيجة تفاعل العاملني بعضهم مع بعض أثناء العمل:العالقات غري الرمسية •
  .املكونات املترابطة اليت تعمل بعضها مع بعض لتحقيق هدف معني عدد من األجزاء أو: النظام •

ة من العاملني بعقد اجتماعات بشكل منظم بعد ساعات العمل اليـومي ملناقـشة                قيام جمموعات صغري    :حلقات اجلودة  •
  .قضايا العمل ومشاكله واقتراح حلول خالقة ملشاكل فنية وإدارية تواجه العمل والعمال

 . النمط اإلداري الذي يصلح ملوقف معني رمبا ال يصلح ملوقف آخر:اإلدارة املوقفية •
 وعناصرها، اإلدارة وظائف جمموعها يف تشكل واليت املديرون ميارسها اليت النشاطات أو داريةاإل املمارسات: اإلدارية العملية •

  .غريهم عن املديرين متيز واليت

 والتنبـؤ  احلاضـر،  ودراسـة  املاضـي،  استقراء خالل من عمل ألي التنفيذ عملية يسبق الذي املنظم التفكري :التخطيط •
 .معني هدف حقيقلت فعله ملا سلفاً للتقرير باملستقبل،

  . القواعد واملبادئ واألطر العامة اليت حتكم العملية التنفيذية، وال جيوز للمنفذين احلياد عنها:السياسات •

  . النشاطات الواجب إجنازها، مع حتديد الزمن املتوقع لكل نشاط:الربامج •

  . طريقة إجناز األعمال واألنشطة:اإلجراءات •

  .نشطة واألعمال حتديد تكاليف تنفيذ األ:املوازنات •
  . للتنفيذاملطلوبةالعناصر املادية والبشرية : الوسائل •

 عبارة عن عملية حصر الواجبات والنشاطات املراد القيام ا، وتوزيع السلطة واملسؤولية، وإنشاء العالقات بـني                 :التنظيم •
  .الوظائف من أجل أن يعمل األفراد بانسجام لتحقيق هدف معني

طار الذي يوضح التقسيمات اإلدارية يف املنشأة كما يبني موقع الوظائف، وارتباطاـا اإلداريـة،                اإل :اهليكل التنظيمي  •
 .والعالقات فيما بينها، باإلضافة إىل توضيح خطوط السلطة واملسؤولية بني املوظفني

  . هي تركيز السلطة واختاذ القرارات يف يد اإلدارة العليا يف املؤسسة :املركزية •
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 .تشار السلطة واختاذ القرارات يف كل مستويات املؤسسة العليا والوسطى والدنياي انه :الالمركزية •

  . احلق الذي يتمتع به الرؤساء يف قيادة املرؤوسني وكسب طاعتهم:السلطة •

  . التزام املوظف بتأدية الواجبات املوكلة إليه بكفاءة وفاعلية:املسؤولية •

لعمل وإرشادهم أثناء تأديتهم له بكيفية تنفيذه بالشكل الذي حيقق أهـداف             إصدار التعليمات للمرؤوسني ببدء ا     :التوجيه •
  .املنشأة

 أدوات توجيهية من الرؤساء إىل املرؤوسني بقصد القيام بعمل أو االمتناع عنه يف ظروف معينة لتحقيـق هـدف                    :األوامر •
  .حمدد

  . ال جيوز إصدار األوامر ألي موظف من أكثر من رئيس:مبدأ وحدة األمر •

 متابعة أنشطة العمل للتأكد من أنه قد مت إجنازها حسب اخلطة، أو حسب املعيـار املوضـوع لتنفيـذ األعمـال                      :رقابةال •
 .وتصحيح أية احنرافات عن اخلطة أو املعيار

 وهو أن تأيت النتائج أكرب من املعيار، وهو يف صاحل الشركة، وينم عن جهد إضايف، خاصة إذا كانـت        :االحنراف اإلجيايب  •
  .صفات اإلجناز جيدة، وحسب اخلطةموا

 . أي أن تأيت النتائج أقل من املخطط:االحنراف السليب •

 . عملية التأثري على نشاطات وسلوكيات األفراد واجلماعات لتحقيق األهداف املشتركة يف مواقف حمددة:القيادة •

وال يسمح لآلخرين باختـاذ القـرارات        أسلوب قيادي حيتكر فيه القائد السلطة لنفسه،         :القيادة األتوقراطية املتشددة   •
  .املتعلقة بالعمل

 أسلوب قيادي أتوقراطي يستخدم فيه القائد بعض الوسائل الترغيبية كالثناء، واملدح، ورمبا ال              :القيادة األتوقراطية اخلرية   •
  .يلجأ لألساليب العقابية

  .يسمح لآلخرين باختاذ القرارات املتعلقة بالعمل أسلوب قيادي ال حيتكر فيه القائد السلطة لنفسه و:القيادة الدميقراطية •

 أسلوب قيادي يترك القائد ألتباعه احلبل على غاربه يف اختاذ القرارات وحتديد األهداف وأسـاليب                :قيادة عدم التدخل   •
 .التنفيذ

  . توتر أو انفعال ينشأ من خالل مثري جسماين أو نفسي يؤدي بالفرد إىل سلوك معني:احلاجة •

  .توتر ينتج عن وجود فرق بني مستوى اإلشباع احلايل، ومستوى اإلشباع املرغوب فيه :أو احلاجة •

  . حمركات داخلية للسلوك اإلنساين، تنبع من ذات الفرد إلشباع حاجة معينة:الدوافع •

  . حمركات خارجية للفرد تعمل على إثارة احلاجة وتقوية شدة إحلاحها:احلوافز •

املكافآت، زيادة الرواتب، اإلجازات، الدورات التدريبية،      : س باملعايري املادية واليت تتمثل يف      األمور اليت تقا   :احلوافز املادية  •
  .التأمينات الصحية، الضمان االجتماعي

زيادة السلطة والنفوذ أو احلصول على لعقب أو مكتب         :  األمور اليت ال تقاس مبعايري مادية وتتمثل يف        :احلوافز غري املادية   •
  .غريهافخم أو اإلطراء و

  . ذات عالقة ببيئة العمل وليس العمل نفسه، وتوافرها يف بيئة العمل متنع حالة عدم الرضا الوظيفي:العوامل الوقائية •



 

   املسلميمدعلي حم. أ:  إعداد            صف احلادي عشر بفرعيه   الوجيز يف اإلدارة واالقتصاد لل

51 
توفري فرص اإلجناز والتحقيق،    :  إعادة تصميم العمل بطريقة يتم من خالهلا تطعيم العمل ببعض املثريات أمهها            :إثراء العمل  •

ستقاللية يف العمل، والشعور باملسؤولية، واملشاركة يف اختاذ القرارات، والقيام بأعمال ذات            والتطور املهين والشخصي، واال   
أمهية، والقيام ببعض املهام اليت كان يقوم ا مديرو العمل، وإجناز كتلة كاملة من العمل وليس جزئية بسيطة منـه، وهـذه                      

  .رضاً وظيفياً لدى العامل، األمر الذي يزيد من إنتاجيتهاملثريات تسهم يف خلق قوة دافعة يف العمل، وبالتايل حتقيق 

 إضافة مهام وواجبات إضافية بشكل أفقي للعمل وذلك دف التنوع يف العمـل وختفيـف روح امللـل                   :توسعة العمل  •
  .والضجر والروتني لديه

 تكثيف ساعات العمل     مرونة كبرية يف ساعات الدوام للعمل، من خالل ختفيف ساعات العمل أو            :أسلوب العمل املرن   •
  .اليومية بعدد أيام أقل

 اشتراك الرؤساء واملرؤوسني يف وضع األهداف املراد حتقيقها يف العمل وكذلك متابعة مـدى قـرب              :اإلدارة باألهداف  •
 .جهود املرؤوسني أو بعدها من هذه األهداف وذلك لغرض تصويب جهودهم يف الوقت املناسب

علومات من املرسل على املستقبل عرب وسيلة مناسبة، مع ضرورة فهم املعلومـات مـن                عملية إرسال وحتويل امل    :االتصال •
  .املستقبل فرداً كان أن مجاعة

  . استخدام الرموز األجبدية أو الرياضية لنقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل:االتصال املكتوب •

  .سل إىل املستقبل استخدام اهلواء أو األثري لنقل  الرسالة من املر:االتصال الشفوي •

 استخدام اجلسم وحركاته، وتعابري الوجه، ولغة العيون، وإشارات اليد لنقل الرسالة            ):اإلمياءات(االتصال غري اللفظي     •
  .من املرسل إىل املستقبل

ل اآلراء من    استخدام الصور الفوتوغرافية، والنماذج وامللصقات واألفالم السينمائية والتلفازية والفيديو لنق          :االتصال املرئي  •
  .املرسل إىل املستقبل

 اليت تتم بني الوحدات اإلدارية يف املؤسسة وكذلك العاملني يف هذه الوحدات ضمن حدود السلطة                :االتصاالت الرمسية  •
  .املوضحة يف اهليكل التنظيمي

نفسه، كاالتصال الـذي     منط من االتصاالت اإلدارية يتم بني الوحدات اإلدارية يف املستوى اإلداري             :االتصاالت األفقية  •
  .يتم مثالً بني دائرة التسويق يف املؤسسة ودائرة اإلنتاج

 انتقال املعلومات من أعلى اهلرم اإلداري يف املنظمة إىل أسفله بشكل ترتييب             ):من أعلى إىل أسفل   (االتصاالت اهلابطة    •
  .هرمي

  .رم اإلداري يف املنظمة إىل أعاله انتقال املعلومات من أسفل اهل):من أسفل إىل أعلى(االتصاالت الصاعدة  •

  . أي اتصال بني العاملني ال يتم من خالل قنوات االتصال الرمسية ووفق خطوط السلطة:االتصاالت غري الرمسية •
  
  
 


