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 تطوير ادارة الموارد البشرية

 ؟ادارة الموارد البشريةمسؤولة : ما هي مجاالت عمل و1س

 ادارة الموارد البشريةمسؤولة مجاالت عمبل وج: 

 تدرٌب.وال تعٌٌنوال وضع سٌاسات االختٌار -

 تنمٌة مهارات العاملٌن وزٌادة ثقتهم بالتنظٌم القائم. -

 لزٌادة االنتاجٌة.تحقٌق تعاون ورفع الروح المعنوٌة  -

 + تنظٌم+ توجٌه+ رقابة. مسئولة ادارٌاً للقٌام بوظائف: التخطٌط -

 )تحدٌد العدد+ المواصفات+ المصدر(. التخطٌط ٌبدأ من تهٌئة قوة عاملة -

 الموارد البشرية؟لنجاح ادارة  ماهي النقاط ألساسية الالزمة: 2س 

 البد من: الموارد البشرية لنجاح ادارة ج: 

 متع االدارة بموقع جٌد فً الهٌكل التنظٌمً.ت -1

 تحدٌد عالقتها مع االدارات األخرى. -2

 توفٌر تكنولوجٌا لتحقٌق األهداف. -3

 منحها سلطة وصالحٌة لمباشرة واجباتها. -4

 دعم االدارة العلٌا لتوفٌر القوة العاملة الفعالة. -5

 لة.ربطها بأجهزة خارجٌة مسؤولة عن تخطٌط القوة العام -6

 تقدٌم دعم مادي. -7

 توفٌر مناخ تنظٌمً جٌد لتحقٌق التعاون واالنتماء فً العمل. -8

 ربط ادارة األفراد بالهٌاكل المسؤولة عن التطوٌر التنظٌمً. -9

 آليات االختيار والتعيين: اشرح بإيجاز 3س

توزٌع الموارد البشرٌة أساس لبناء تنظٌمً جٌد.  آليات االختيار والتعيين:ج: 

تعتمد على مبادئ معٌنة: االستعداد والصالحٌة/ الكفاءة/  عملٌة التعٌٌن واالختٌار
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العمل المناسب حسب المؤهالت والقدرات/ االختٌار حسب المهارات المطلوبة 

 ومقارنتها بالموجود.

 أسالٌب االختٌار: اعالن/ صحف محلٌة/ اعالن داخلً/ ترقٌات/ احالل.

 يتوفر يكون التعيين من الخارج والبد من:عملية االختيار داخلي اذا لم 

 دراسة الوضع الحالً للمنظمة من حٌث نوعٌة القوى العاملة واألبعاد المادٌة. -1

 ربط تخطٌط القوى العاملة الداخلٌة باالحتٌاج الفعلً. -2

 استغالل العنصر البشري داخلٌاً وخارجٌاً بصورة أمثل. -3

 عن عوامل جماعٌة وسٌاسٌة منهجٌة علمٌة لالختٌار واالبتعاد -4

 ما هي المراحل التي يمر بها البرنامج التدريبي وما هي مهارات المدرب؟: 4س

 ج: يمر برنامج التدريبي بمراحل هي:

 تعارف بٌن المتدربٌن والمدربٌن. -

 تحدٌد األهداف حسب االحتٌاج الفعلً الجماعً  للمتدربٌن.  -

العالقات بٌن المتدربٌن )مهارات وقدرات، تحسٌن  تطوٌر المتدربٌن -

 تطوٌر أداء المتدربٌن من البرامج(. والمدربٌن،

 تحقٌق ثقة اٌجابٌة بٌن المتدربٌن والمدربٌن. -

 تحقٌق الهدف واكتساب مهارات بكفاءة. -

           :المدرب البد أن يتمتع بمهارات وهي  

 كجماعة دٌنامٌكٌة. العمل مع المتدربٌن -

 طً.قٌادة المجموعة بشكل  دٌمقرا -

 االتصال االٌجابً. -

 .األداءتقٌٌم  -

 التحلٌل والتقٌٌم والمتابعة. -

 مشاعر وأحاسٌس المتدربٌن.     مالحظة منهجٌة لمعرفة -

 وعنصر التفكير االبداعي : عرف االبداع ومراحله5س

هذا العمل المتميز واالبداع هو ) عمل متمٌز ٌفوق عن العمل المألوف(.ج: 

 يساعد الفرد على:
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 أسالٌب وأدوات وأفكار تمكنه الوصول الى قوانٌن وقواعد معٌنة.تطوٌر  -

تطوٌر وابتكار أسالٌب وأفكار تمكن الفرد التعامل مع الظواهر الكونٌة  -

 حٌاته.  لالستفادة فً تطوٌر

 تطوٌر وابتكار أسالٌب تضمن استمرار بقاء الفرد وشعوره بالسعادة. -

 

 مراحل االبداع

استعداد األفراد و تحفٌزهم و تطوٌر مشاعرهم لمرحلة  مرحلة تحضٌرٌة:-1

توجٌه العقل  توفٌر مصادر لجمع حقائق+ نقاش+ جمع معلومات+ االبداع.

 إلتباع نمط جدٌد من التفكٌر االبداعً

تفاعل المعلومات فً العقل الباطن للمبدع فٌظهر االبداع  مرحلة الحضانة:-2

 و ٌستخدم المبدع قرار ابداعً جدٌد

هو  ظهور الفكر الجدٌد بتنبٌه الفرد المبدع و اكتشاف ما ٌحاء و االلهام:اال-3

 جدٌد و تظهر حالة ٌقظة و انتباه عند الفرد لٌقدم شًء بعد مرحلة النضوج

الشئ االبداعً)فكرة/سلوك(ٌخضع لالختبار للتأكد  التحقٌق و المصداقٌة:-4

 من مصداقٌته و صالحٌته للتطبٌق 

 

 داعيعوامل التفكير االب

القدرة على انتاج عدد كبٌر من األفكار الجدٌدة عن  عوامل الطالقة:-1

 )انتاج أكبر عدد من الكلمات بمعانً و جمل مفٌدة( اللفظٌة-طرٌق الطالقة:

 التداعً:)انتاج أكبر عدد من األفكار ذات خصائص متمٌزة(-                

 الفكرٌة:)انتاج أكبر عدد من األفكار ذات نوعٌة جدٌدة( -                   

 التعبٌرٌة:)قدرة التعبٌر و الصٌاغة فً عبارات مفٌدة(-                

قدرة األفراد المبدعٌن لتغٌٌر التفكٌر و التأثٌر علال تغٌٌر  عوامل المرونة:-2

 وجهات نظرهم 

دد ممكن من االستجابات و أفكار طرٌفة غٌر االصالة:سرعة انتاج أكبر ع-3

 شائعة 
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القدرة على مواجهة موقف ما ٌتضمن مشاكل وٌحتاج  حساسٌة للمشكالت:-4

 لحل

 كيف تنمي المنظمات المهارات االبداعية للعاملين؟:6س

 من خالل ما يلي:المهارات االبداعية للعاملين ةلمنظمات تنميل ج: يمكن

 للتعبٌر عن آرائهم ومقترحاتهم  منح العاملٌن وقت و حرٌة-1

 المدٌر والمشرف قدوة فً سلوكٌاتهم الوظٌفٌة لبقٌة األفراد-2

           تطبٌق مفهوم المنافسة البناء                                   -3

 التدرٌب كوسٌلة لتنمٌة األفكار ومهارات العاملٌن           -4

 وحاجات األفراد للعمل أنظمة حوافز عالٌة لتحرٌك مشاعر-5

 خلق تفاعل اٌجابً بٌن المنظمة والبٌئة المحٌطة            -6

 

 


