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و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  /جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
قسم عمم النفس وعموم التربية

شعبة عمم النفس

ورقمة في  / 2018/05/26ق ــاعـ ـ ــة 10:

تخصص :عمم النفس عمل وتنظيم  /المستوو:السنة األولى ماستر

المقياس  :تسيير الموارد البشرية / 2التوقيت.10:00 – 08:30 :
امتحان اإلستدراك في مادة  :تسيير الموارد البشرية 2
اإلجابة النموذجية

أجب على األسئلة التالية؟

نقاط
السؤال األول ) 08(:

أذكر أىم المشاكل التنظيمية التي تعيق بعض المسئولين عن تنفيذ اإلستراتيجيات عمى مستوو المنظمات بشكل
صحيح وذلك مع الشرح ؟

اإلجابة
:

إن أىم المشاكل التنظيمية الممكن أن تعيق بعض المسئولين عن تنفيذ اإلستراتيجيات عمى مستوو المنظمات
يمي
بشكل صحيح تتمثل فيما :

 -1زيادة الوقت الفعمي لمتنفيذ عن الوقت المخطط.
 -2ضعف وسائل التنسيق بين اإلدارات المختمفة.
متوقعة
.
 -3حدوث أزمات تنظيمية غير

 -4عدم توّفر الخبرات البشرية لتنفيذ اإلستراتيجيات.
البيئية
.
المتغيرات
 -5عدم القدرة عمى التحكم في
ّ

 -6ضعف ميارات القيادة عمى التوجيو خاصة عمى مستوو مديري اإلدارات.
لمتنفيذ
.
 -7عدم القدرة عمى تحديد الميام واألنشطة
الحديثة
.
 -8عدم توافر نظم المعمومات

وذلك مع الشرح ليذه العناصر المذكورة.

السؤال الثاني 04(:نقاط )

فعالة في تحقيق ىذه
ألجل تحقيق الميزة التنافسية عمى المنظمات األخرو تشارك إدارة الموارد البشرية مشاركة ّ
وضح ذلك ؟
الميزة التنافسية وذلك ّ
ميمةّ ،
بعدة أدوار أساسية ّ

اإلجابة:

فعالة في تحقيق ىذه الميزة
ألجل تحقيق الميزة التنافسية عمى المنظمات األخرو تشارك إدارة الموارد البشرية مشاركة ّ
يمي
ميمة والتي تتمثل فيما :
التنافسية وذلك ّ
بعدة أدوار أساسية ّ

أىدافيا
 -1تشترك إدارة الموارد البشرية في صياغة الخطط اإلستراتيجية خاصة في مجال تحديد رسالة المنظمة و .
التنفيذ
.
 -2تشترك إدارة الموارد البشرية في تحديد اإلمكانيات البشرية الالزمة لوضع الخطط اإلستراتيجية موضع
 -3تحدد إدارة الموارد البشرية أنواع الميارات والسموكيات واالتجاىات الالزمة لتدعيم الخطط اإلستراتيجية .
 -4إعداد البرامج الالزمة لضمان تزويد المنظمة بالعمالة القادرة عمى تنفيذ الخطط اإلستراتيجية.
السؤال الثالث 08( :نقاط)

يعبر عن مدو إعداد اإلستراتيجية نجاحيا أواخفاقيا عند التنفيذ .أذكر مع الشرح أنواع اإلعداد
إن الشكل رقم (ّ )06
وكيفية تنفيذىا  ،وماىي العناصر األساسية التي يجب أن نعتمد عمييا لكي ننجح في تنفيذ ىذه اإلستراتيجية ؟

اإلجابة
:

إن الشكل رقم ( )06يمخص العالقة الموجودة بين إعداد اإلستراتيجية وتنفيذىا أين نذكر األنواع المختمفة من حيث
اإلعداد وكيفية تنفيذ إن كانت مناسبة أو غير مناسبة  ،حيث تكون كاآلتي:

 -1إن التنفيذ غير المناسب لمخطة اإلستراتيجية المناسبة يمكن أن يؤدي إلى فشل اإلستراتيجية.

 -2إن التنفيذ الممتاز لمخطة اإلستراتيجية غير المناسبة لن يؤدي إلى نجاح تمك اإلستراتيجيات ،وربما ّأدو
فعالة ،وربما يفسر ذلك اتجاه عدد كبير من المديرين إلى االىتمام بمشاكل التنفيذ.
إلى إستراتيجية غير ّ
 -3إن التنفيذ غير المناسب لخطة إستراتيجية غير مناسبة  ،سوف يؤدي بالضرورة إلى إستراتيجية فاشمة.

 -4إن التنفيذ المناسب لخطة إستراتيجية مناسبة سوف يؤدي بالضرورة إلى تنظيم احتماالت نجاح تمك اإلستراتيجيات.
وأما بالنسبة لمعناصر األساسية التي يجب أن نعتمد عمييا لكي ننجح في تنفيذ ىذه اإلستراتيجية نتوقف عمى مايمي:

مناسب
.
 -1أن يكون ىناك ىيكل تنظيمي

 - 2أن تكون ىناك قدرة عالية عمى توزيع وتخصيص الموارد التنظيمية.

ال
فع .
 -3كذلك يجب أن يكون ىناك نظام مكافآت ّ

فعالة.
 -4كذلك يجب أن تتوفر ىناك نظم معمومات ّ
 -5أن يتوفر ىناك مناخ تنظيمي صحي مناسب.

إنتيى

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  /جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عمم النفس وعموم التربية
شعبة عمم النفس

ورقمة في  / 2018/05/26ق ــاعـ ـ ــة 10:

تخصص :عمم النفس عمل وتنظيم  /المستوو:السنة الثالثة
المقياس  :إدارة وتسيير المشروع الميني /التوقيت.11:30 – 00:01 :

امتحان اإلستدراك في مادة  :إدارة وتسيير المشروع المهني

أجب على السؤالين التاليين؟

اإلجابة النموذجية

نقاط
السؤال األول ) 12(:

يتطمب من المنظمة األم في إنجاز المشاريع الكبرو والميمة أن تعتمد عمى عدة جيات معينة وميمة لكي
تشاركيا في إنجازىا وفق الشروط الالزمة ،أذكر مع الشرح لمختمف أطراف المشروع التي يجب أن تشاركيا

في إنجازه ؟

اإلجابة:

نعبر عنو بأطراف المشروع ىم تمك الجيات المشاركة في إنجاز المشروع والمرتبطة بو ،وىم الجزء التالي
إن ما ّ
من أصحاب المصالح في المشروع ،أين يتمثمون فيما يمي:

 -1الزبون :وىو الشخص أو المجموعة أو الجية التي يتم تنفيذ المشروع لصالحيا ،فإذا كان المشروع عمارة سكن
معين ،فمالك العمارة ىو الزبون واذا كان المشروع شبكة كمبيوتر داخمية في شركة ما فإن الزبون ىي
لشخص ّ
الشركة التي يتم تنفيذ المشروع من أجميا ،واذا كان المشروع تطوير دواء جديد لصالح شركة صناعة أدوية ،فإن

شركة األدوية ىي الزبون.

 -2مدير المشروع :وىو الشخص الذي يقود المشروع والمسئول األول عن نجاحو أو فشمو .وألن نجاح المشروع

نجاح لمديره وفشل المشروع فشل لمديره ،فإن مدير المشروع يضع مستقبمو في نجاح المشروع ،وعميو فإنو يجب
أن يتمتع بميارات عديدة مثل الميارة الفنية والميارات اإلدارية وميارة التفاوض وميارة االتصال والمتابعة حتى

يكون قاد ار عمى الوصول بالمشروع إلى شاطئ النجاة.

 -3اإلدارة العميا :وىي اإلدارة العميا لممنظمة األم التي يتبع ليا المشروع ،واذا أرادت اإلدارة العميا لممشروع أن

ينجح ،فإن عمييا أن تظير التزاميا بالمشروع ودعميا لو وتوفير الموارد الالزمة لو وتسييل ميمة مدير المشروع

في النجاح والوصول إلى أىداف المشروع.

 -4المدراء الوظيفيون :وىم مدراء الوظائف في المنظمة التي يتبع ليا المشروع مثل المدير المالي ،مدير الموارد

يشكموا دعامات لنجاح المشروع ،ويمكن
البشرية ،مدير اإلنتاج والعمميات ،مدير التسويق....الخ .وىؤالء يمكن أن ّ
أن يكونوا معيقين ومصدر تمديد لممشروع إذا لم يتعاونوا مع مدير المشروع وتسييل ميمتو واعطاءه الموارد التي
يحتاجيا من األقسام الوظيفية المختمفة.

 -5فريق المشروع :وىو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ كافة األنشطة والميام والوظائف

الالزمة إلكمال المشروع ،ويجب أن يتم اختيار أعضاء الفريق المؤىمين فنيا واداريا والذين يمتمكون الميارات الالزمة
ألداء أعماليم كما يجب أن يتم تدريبيم وتحفيزىم لتشجيعيم عمى أداء مياميم بنجاح.

 -6الموردون :وىذا الطرف يشمل كافة الجيات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد المادية والبشرية الالزمة إلتمام

المشروع ،فمزودوا المواد الخام وقطع الغيار والعمالة أحيانا ونظم المعمومات...الخ .كميم موردون .وجميع المقاولين

الذين يقومون بتنفيذ بعض األعمال الجزئية داخل المشروع مقابل أجر(مقاولي الباطن) ىم موردون أيضا فعندما

تقوم شركة مقاوالت بتنفيذ مشروع وبدال من أن تقوم بتعيين كل التخصصات الالزمة لممشروع تقوم بإحالة أعمال

الكيرباء إلى كيربائي يسمى مقاول باطن وكذا أعمال الميكانيك وأعمال الدىان...وىكذا.

السؤال الثاني 08(:نقاط )

معين من طرف مدير المشروع يتطمب منو إعداد خطتين أساسيتين وميمتين
قبل القيام بتنفيذ مشروع ميني ّ
في المشروع تتمثل الواحدة منيا في الخطة االبتدائية واألخرو في الخطة المركبة  .أذكر كل خطة عمى حدو
مع الشرح الوافي ؟

اإلجابة:

معين من طرف مدير المشروع ،يجب قبل كل شيء أن نتحدث عن
عندما نتحدث عن تنفيذ مشروع ميني ّ
إعداد الخطة .وىذه الخطة تشمل نوعين أساسيين من الخطط والتي تكون ميمة في المشروع أال وىما:
أ -إعداد الخطة االبتدائية  :والتي تعتمد عمى مفيوم تجزئة ىيكل العمل ،أين يتم من خاللو تحميل العمل
ىرميا من األعمى إلى األسفل عمى النحو التالي:

 -1يتم تجزئة البرنامج إلى مجموعة من المشاريع.
 -2يتم تجزئة المشروع إلى مجموعة من الميمات.

 -3يتم تجزئة الميمة إلى مجموعة من حزم العمل.
 -4يتم تجزئة حزمة العمل إلى مجموعة من وحدات العمل.

 -5يتم تجزئة وحدة العمل إلى مجموعة من األنشطة .ويتم بناء الخطة االبتدائية باالعتماد عمى مفيوم تجزئة
ىيكل العمل عن طريق قيام كل شخص (أو فريق) مسئول عن تأدية نشاط أو مجموعة من األنشطة بإعداد

كشف بيذه األنشطة ،واعداد جدول زمني لتنفيذه وكمفة تقديرية لتنفيذىا ثم يقوم الفريق بمراجعة ىذه األنشطة
والجداول والموازنات وفحصيا ثم رفعيا لمجيات األعمى.

ب -إعداد الخطة المركبة لممشروع :أين تقوم الجية األعمى بتدقيق الخطة اإلبتدائيىة المرفوعة ليا من المرتبة

األدنى من أجل اعتمادىا ،ثم تقوم بإضافة األنشطة والجداول والموازنات التي ستقوم بأدائيا ىي وتدقيقيا وجمعيا

مع ما رفع ليا من المرتبة األدنى ،ثم رفعيا مجتمعة إلى المرتبة األعمى .وىكذا يستمر تركيب الخطة بالتدقيق

والتمحيص واإلعتماد لما يرفع من المرتبة األدنى والتجميع والرفع إلى مستوو أعمى حتى تصل إلى مدير
المشروع الذي يقوم باعتمادىا ورفعيا إلى اإلدارة العميا وتسمي في ىذه المرحمة الخطة المركبة.

إنتيى.

المتكرر للمخذر ’ و الذي يشمل على جملة من الخصائص هي:

-1تبعية نفسية و قد تكون أيضا جسمية للمادة المخدرة.

3

()02

ان المفهوم السابق لإلدمان يرجع إليه إال في حالة ما اذا كانت المخدرات تحت رقابة وفقما تنص عليه االتفاقيات الدولية)01( .
ان التوجه الطبي و النفسي المعاصر يدعو الى الوقاية عوض التكفل باإلدمان و المدمن.اشرح ذلك مشيرا إلى بعض األسباب .
ان التكفل يتطلب موارد مالية و بشرية هائلة ضف الى دلك عامل الوقت عكس الوقاية .
كما قد تكون الوقاية في المستوى االول من سلوك المدمن ( االستعمال البسيط)( 02ن)
لجأت جميع دول العالم الى وضع خطط و استراتيجيات و سن قوانين لمواجهة افة -
المخذرات ومنها ما يسمي ب Coffee shop
اشرح هذه االستيراتجية مشيرا الى ايجابياتها و سلبياتها.

(03ن).

 -عوامل

اإلدمان يتعلق فقط بالمخدرات التي تخضع للرقابة وفق ما تنص عليها االتفاقيات الدولية’ اما التعود
فيتعلق بالمواد التي ال تخضع لذلك.
س:03إن التعود يؤدي إلى

تبعية نفسية .

ومن مميزات هذه الحالة:
 عدم وجود تبعية جسمية. -وجود رغبة أو غيابها في زيادة كمية المخدر.

س :04يؤكد كيلر ’(1960) Killerإن إدمان الكحول يمثل مرضا مزمنا يتمثل في التعاطي المتكرر

2 /1.اقلب الصفحة

س:06يركز التفسير النفسي االجتماعي لسلوك تعاطي المخدرات على :

 2/2انتهى.

قسـم علم النفس وعلوم التربية
اختبار الرقابة الثانية

السنة الثالثة علم النفس
التربوي
مقياس النظام التربوي في
الجزائر

االسئلة :
هناك مجتمعات تنظر إلى التعليم على انه استهالك وأخرى تنظر
إليه على انه استثمار.
السؤال األول:
اشرح هاتين النظرتين مبينا ماذا يترتب عن كل نظرة وما ذا كان
موقف المدرسة األساسية إزاء هذه القضية وفي أية خاصية من
خصائصها يتجلى ذلك الموقف ؟
السؤال الثاني :
ما هي عالمات تطبيق ديمقراطية التعليم كمبدإ من مبادئ النظام
التربوي في الجزائر والى أي حد تم تجسيد هذا المبدا في نظرك ؟
مع تمنياتنا بالتوفيق
االستاذ عواريب

االجابة النموذجية

اإلجابة عن السؤال األول  12:نقطة
تختلف نظرة المجتمعات إلى التعليم فالمجتمعات المتخلفة تنظر
إلى التعليم على انه نوع من االستهالك مثله مثل أي سلعة تستنفد
ميزانية الدولة بدون مقابل أي أن هذه المجتمعات ال تنظر إلى
اإلنسان كرأسمال معتبر أو كمورد يعتمد عليه اقتصاد بلدانها .
أما المجتمعات المتطورة فإنها تعتبر اإلنسان رأسمال هام تدخره
للتنمية الوطنية ومن ثم فهي تتعهد بالتربية والتعليم لتحقيق هذا
الغرض .
أما ما يترتب على كل نظرة فإنها تتمثل في عمليتي اإلنفاق
والتوفير فالمجتمعات التي تنظر إلى التعليم على انه استهالك فإنها
تشح في اإلنفاق عليه وال تخصص له الميزانية المناسبة وال توفر
له اإلمكانيات المطلوبة بل إنها تشح عليه ماديا وال توفر إال الحد
األدنى من الضروريات ما يجعل البلد يعاني من حالة من التأخر
والتقهقر .
أما المجتمعات التي تنظر إليه على انه استثمار فانه تنفق عليه
األموال الطالة وترصد له الميزانية الضخمة ألنها تعلم بان ما تنفقه
على التعليم سوف تعوضه أضعافا مضاعفة .
أما موقف المدرسة األساسية فكان يتجلى في النظرة إلى التعليم
على انه استثمار وليس استهالكا ولقد ظهر ذلك جليا في المواد
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أما الخاصية التي يتجلى فيها هذا الموقف هي :
ربط النظام التربوي بالمخطط لشامل للتنمية

اإلجابة عن السؤال الثاني  8 :نقاط
عالمات تطبيق مبدا ديمقراطية التعليم في الجزائر تتجسد في :
ضمان سنوات التعليم االبتدائي والمتوسط لكل طفل جزائري دون
تمييز تحت اي عامل من العوامل .
توفير المدرسة في جميع المستويات وتقريبها من الطفل
توفير كل المتطلبات التي تتطلبها العملية التعليمية من إطار تعليمي
وكتب مدرسية ووسائل بيداغوجية .....
ولقد استطاعت الجزائر أن تجسد هذا المبدا إلى حد كبير بالنظر
إلى األوضاع التي مرت بها الجزائر.

كـــــلية العلوم اإلنســــــــانية واالجتماعيــــــة
السنة اولى ماستر ارشاد
وتوجيه

قسـم علم النفس وعلوم التربية

مقياس االتصال

اختبار الرقابة الثانية

األسئلة
السؤال األول :
يقول ولسون :ان المعلم الذي يفشل في بناء حلقات تواصلية مستمرة مع طالبه بدءا من السنوات
التعليمية المبكرة قد يعوق قدرة هؤالء الطالب على التواصل في المدارس الثانوية او في الحياة
العامة عموما .

اشرح هذه العبارة مبينا .
أوال :أهمية االتصال في العملية التعليمية
ثانيا :مهارات االتصال التي يجب التركيز عليها في التعامل مع المتعلم داخل
الصف.مع التركيز عل أهمية كل مهارة.
السؤال الثاني :
ان من اهم انواع التفاعل الصفي في المجال التعليمي ما يسمى بتفاعل الطالب– الطالب بين .

اوال  :اهمية هذا النوع من التفاعل من الناحية النفسية ؟
ثانيا  :دور كل من المدرس ومستشار التوجيه في توفير هذا النوع من التفاعل ؟
السؤال الثالث :
يكتسي التواصل اهمية بالغة في الحياة االسرية .
اوال  :ما هي في نظرك فوائد هذا النوع من االتصال ؟
ثانيا  :ما هي االسباب التي ادت الى غياب العملية التواصلية في الحياة االسرية
االستاذ عواريب االخضر
اليوم وما اثر ذلك على تربية االطفال ؟

اإلجابة النموذجية
اإلجابة عن السؤال  5 :نقاط
يؤكد ولسون على التفاعل الصفي في العملية التعليمية بداية من السنوات
األولى للتعليم ومتى حرم المتعلم من ذلك فانه سوف يؤثر على مساره
التعليمي واالجتماعي على حد سواء وتبرز أهمية التفاعل الصفي بصفة
خاصة في إثارة الدافعية لدى المتعلم .
أما المهارات التي يجب التركيز عليها فهي كالتالي
مهارة اإلصغاء ـ مهارة المواجهة ـ مهارة تقبل المشاعر مهارة طرح
األسئلة .
اإلجابة عن السؤال الثاني  5 :نقاط
أهمية التفاعل الصفي طالب ـ طالب من الناحية النفسية انه :
يبني شخصية المتعلم من الناحية االجتماعية .
دور المدرس هو االهتمام باألنشطة التي تسمح للمتعلم بان يتواصل مع
زمالئه التالميذ والتي تنمي لديه الجانب االجتماعي .
أما دور المستشار فهو توعية المدرسين باالهتمام بمثل هذه األنشطة .
اإلجابة عن السؤال الثالث  10 :نقاط
فوائد االتصال األسري :
يمنع تفاقم المشاكل
يساعد في الوصول إلى حلول معينة
يساعد على تكوين عالقات اجتماعية متينة داخل األسرة
يساعد على تكوين سليم لشخصية الطفل
األسباب التي أدت إلى غياب العملية التواصلية داخل األسرة هي :

االرتباط بعادات وتقاليد ال تسمح بالتواصل بين أفراد األسرة .
التقيد بقيم سلبية تجاه األطفال تقوم على االنقياد واالنصياع دون مناقشة
وحوار
ضغوطات العمل التي الحياة المعاصرة
تطور الوسائل التكنولوجية
كثرة النزاعات والخالفات
أما اآلثار التي تترتب عن غياب التواصل داخل األسرة فإنها تبرز في
بحث األطفال عن فضاء آخر يسمح لهم بممارسة مهاراتهم التواصلية
ويكون مع جماعة الرفاق التي قد تجر الطفل الى االنحراف والوقوع في
اآلفات .

قسـم علم النفس وعلوم التربية
اختبار الرقابة الثانية

السنة الثالثة تربية متخصصة
مقياس النظام التربوي في
الجزائر

األسئلة :
السؤال األول :
ما هي العيوب األساسية في نظرك التي تميزت بها المدرسة
التقليدية والتي أدت في النهاية إلى تبني منظومة التعليم األساسي
وكيف تم تداركها في المنظومة الجديدة ؟
السؤال الثاني :
ما هي في نظرك التحديات التي واجهت المدرسة الجزائرية بعد
االستقالل مباشرة وما هي اإلجراءات التي اتخذت آنذاك لمواجهتها
بالتوفيق
االستاذ عواريب االخضر

االجابة النموذجية
االجابة عن السؤال االول  12 :نقطة
العيوب التي تميزت بها المدرسة التقليدية هي :
التركيز على الجانب النظري واهمالها للجانب التطبيقي
هيمنة اللغة الفرنسية
عدم امكانية مواصلة الدراسة
ولقد تم تدارك هذه العيوب في المدرسة االساسية ب :
التركيز على التطبيق والعمل اليدوي الذي كان خاصية مميزة للمدرسة
االساسية
اعطاء اللغة العربية حقها في المنهاج الدراسي
ضمان تسع سنوات من التعليم

االجابة عن السؤال الثاني  8 :نقاط
التحديات التي واجهت المدرسة الجزائرية هي :
قلة التاطير
قلة الهياكل التدريسية
عدم توفر نظام تعليمي اصيل يعكس الثقافةالجزائرية
اما االجراءات التي اتخذت فهي :
فيما يخص التاطيراالستعانة باالطارات االجنبية

فيما يخص الهياكل لقد استغالل المدارس الي تركتها فرنسا كما استغالل
بعض الثكنات العسكرية باالضافة الى استغالل مدارس جمعية العلماء
المسلمين .
فيما يخص النظام التعليمي لقد اعتمدت الجزائر مؤقتا بالمنظومة الموروثة
عن االستعمار الفرنسي .

امتحان السداسي السادس في مقياس المخدرات والمجتمع
السنة الثالثة إرشاد وتوجيه
يوم 2018/05/20
10:00 - 08:30

السؤال األول 06 :نقاط
يمكن عنونة رحلة المخدرات عبر العصور بــ "المخدرات من التقديس إلى التقنين
والتجريم والتحريم" .كيف ذلك؟
ربطت الحضارات القديمة كاإلغريق واآلشوريون والصينيون وقبائل اإلنديز نباتات
ذات التأثير التخديري باآللهة ،واقترن استعمالها بالمناسبات االجتماعية واالحتفاالت الدينية
واالنتصارات العسكرية (ذكر مثالين أوثالث عن رؤية الشعوب القديمة للمخدرات)( 2نقطة)،
ثم اكتشفت خصائصها الطبية وتأثيراتها العقلية وباءت محاوالت التحكم فيها بالفشل ،ونظرا
لالنتشار الكبير الذي عرفته في العصور الحديثة خاصة عند الصينيين واليابانيين وانتشارها
تقريبا في كل أنحاء العالم ،ونظرا لنتائجها الوخيمة على صحة الفرد الجسدية والعقلية بدأ
التفكير في إلزامية إيجاد حلول والحد من الظاهرة التي استفحلت وأصبحت العدو رقم واحد
للدول ،فلجأت الدول إلى سن قوانين تجرم كل صلة بهذه المواد وإنشاء هيئات لمكافحتها (نقطة
ونصف) ،كما تستغل بعض الدول الجانب الديني (خاصة الدول اإلسالمية) في حمالت التوعية
والتحسيس من هذه اآلفة ،حيث أن الشريعة االسالمية تحرم هذه المواد نظرا للضرر الكبير
الذي تحدثه في االنسان ألنها تضر

السؤال الثاني 07 :نقاط
حسب القانون الجزائري ،من هم األشخاص الذين يواجهون خطر العقوبات الجزائية بسبب
المخدرات؟
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امتحان السداسي السادس في مقياس المخدرات والمجتمع
السنة الثالثة إرشاد وتوجيه
يوم 2018/05/20
10:00 - 08:30

حدد نوع ومدة هذه العقوبات (ال تذكر بالتفصيل ،تذكر بصفة عامة).
السجن :من شهرين إلى السجن المؤبد 1( .نقطة)
( 1نقطة)

الغرامات المالية:

الحل أو الغلق :لمدة معينة في حال كان المتورط مؤسسة أو فندق أو حانة أو مقهى1( .....
نقطة)
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امتحان السداسي السادس في مقياس المخدرات والمجتمع
السنة الثالثة إرشاد وتوجيه
يوم 2018/05/20
10:00 - 08:30

السؤال الثالث 07 :نقاط
وضح دور األسرة في حماية أبنائها من شبح المخدرات.
يمكن لألسرة أن تكون الخط الدفاعي األول للطفل أو المراهق في مواجهته لخطر المخدرات
وذلك من خالل:

تمنياتي لكم بالتوفيق
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المكونات النفسية للفرد سواءا كان منفردا أو داخل جماعة( البعد الفردي و
الجماعي

للفرد) .
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قسـم علم النفس وعلوم التربية
اختبار الرقابة الثانية

السنة الثالثة علم النفس
التربوي
مقياس النظام التربوي في
الجزائر

االسئلة :
هناك مجتمعات تنظر إلى التعليم على انه استهالك وأخرى تنظر
إليه على انه استثمار.
السؤال األول:
اشرح هاتين النظرتين مبينا ماذا يترتب عن كل نظرة وما ذا كان
موقف المدرسة األساسية إزاء هذه القضية وفي أية خاصية من
خصائصها يتجلى ذلك الموقف ؟
السؤال الثاني :
ما هي عالمات تطبيق ديمقراطية التعليم كمبدإ من مبادئ النظام
التربوي في الجزائر والى أي حد تم تجسيد هذا المبدا في نظرك ؟
مع تمنياتنا بالتوفيق
االستاذ عواريب

االجابة النموذجية

اإلجابة عن السؤال األول  12:نقطة
تختلف نظرة المجتمعات إلى التعليم فالمجتمعات المتخلفة تنظر
إلى التعليم على انه نوع من االستهالك مثله مثل أي سلعة تستنفد
ميزانية الدولة بدون مقابل أي أن هذه المجتمعات ال تنظر إلى
اإلنسان كرأسمال معتبر أو كمورد يعتمد عليه اقتصاد بلدانها .
أما المجتمعات المتطورة فإنها تعتبر اإلنسان رأسمال هام تدخره
للتنمية الوطنية ومن ثم فهي تتعهد بالتربية والتعليم لتحقيق هذا
الغرض .
أما ما يترتب على كل نظرة فإنها تتمثل في عمليتي اإلنفاق
والتوفير فالمجتمعات التي تنظر إلى التعليم على انه استهالك فإنها
تشح في اإلنفاق عليه وال تخصص له الميزانية المناسبة وال توفر
له اإلمكانيات المطلوبة بل إنها تشح عليه ماديا وال توفر إال الحد
األدنى من الضروريات ما يجعل البلد يعاني من حالة من التأخر
والتقهقر .
أما المجتمعات التي تنظر إليه على انه استثمار فانه تنفق عليه
األموال الطالة وترصد له الميزانية الضخمة ألنها تعلم بان ما تنفقه
على التعليم سوف تعوضه أضعافا مضاعفة .
أما موقف المدرسة األساسية فكان يتجلى في النظرة إلى التعليم
على انه استثمار وليس استهالكا ولقد ظهر ذلك جليا في المواد
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أما الخاصية التي يتجلى فيها هذا الموقف هي :
ربط النظام التربوي بالمخطط لشامل للتنمية

اإلجابة عن السؤال الثاني  8 :نقاط
عالمات تطبيق مبدا ديمقراطية التعليم في الجزائر تتجسد في :
ضمان سنوات التعليم االبتدائي والمتوسط لكل طفل جزائري دون
تمييز تحت اي عامل من العوامل .
توفير المدرسة في جميع المستويات وتقريبها من الطفل
توفير كل المتطلبات التي تتطلبها العملية التعليمية من إطار تعليمي
وكتب مدرسية ووسائل بيداغوجية .....
ولقد استطاعت الجزائر أن تجسد هذا المبدا إلى حد كبير بالنظر
إلى األوضاع التي مرت بها الجزائر.

كـــــلية العلوم اإلنســــــــانية واالجتماعيــــــة
السنة اولى ماستر ارشاد
وتوجيه

قسـم علم النفس وعلوم التربية

مقياس االتصال

اختبار الرقابة الثانية

األسئلة
السؤال األول :
يقول ولسون :ان المعلم الذي يفشل في بناء حلقات تواصلية مستمرة مع طالبه بدءا من السنوات
التعليمية المبكرة قد يعوق قدرة هؤالء الطالب على التواصل في المدارس الثانوية او في الحياة
العامة عموما .

اشرح هذه العبارة مبينا .
أوال :أهمية االتصال في العملية التعليمية
ثانيا :مهارات االتصال التي يجب التركيز عليها في التعامل مع المتعلم داخل
الصف.مع التركيز عل أهمية كل مهارة.
السؤال الثاني :
ان من اهم انواع التفاعل الصفي في المجال التعليمي ما يسمى بتفاعل الطالب– الطالب بين .

اوال  :اهمية هذا النوع من التفاعل من الناحية النفسية ؟
ثانيا  :دور كل من المدرس ومستشار التوجيه في توفير هذا النوع من التفاعل ؟
السؤال الثالث :
يكتسي التواصل اهمية بالغة في الحياة االسرية .
اوال  :ما هي في نظرك فوائد هذا النوع من االتصال ؟
ثانيا  :ما هي االسباب التي ادت الى غياب العملية التواصلية في الحياة االسرية
االستاذ عواريب االخضر
اليوم وما اثر ذلك على تربية االطفال ؟

اإلجابة النموذجية
اإلجابة عن السؤال  5 :نقاط
يؤكد ولسون على التفاعل الصفي في العملية التعليمية بداية من السنوات
األولى للتعليم ومتى حرم المتعلم من ذلك فانه سوف يؤثر على مساره
التعليمي واالجتماعي على حد سواء وتبرز أهمية التفاعل الصفي بصفة
خاصة في إثارة الدافعية لدى المتعلم .
أما المهارات التي يجب التركيز عليها فهي كالتالي
مهارة اإلصغاء ـ مهارة المواجهة ـ مهارة تقبل المشاعر مهارة طرح
األسئلة .
اإلجابة عن السؤال الثاني  5 :نقاط
أهمية التفاعل الصفي طالب ـ طالب من الناحية النفسية انه :
يبني شخصية المتعلم من الناحية االجتماعية .
دور المدرس هو االهتمام باألنشطة التي تسمح للمتعلم بان يتواصل مع
زمالئه التالميذ والتي تنمي لديه الجانب االجتماعي .
أما دور المستشار فهو توعية المدرسين باالهتمام بمثل هذه األنشطة .
اإلجابة عن السؤال الثالث  10 :نقاط
فوائد االتصال األسري :
يمنع تفاقم المشاكل
يساعد في الوصول إلى حلول معينة
يساعد على تكوين عالقات اجتماعية متينة داخل األسرة
يساعد على تكوين سليم لشخصية الطفل
األسباب التي أدت إلى غياب العملية التواصلية داخل األسرة هي :

االرتباط بعادات وتقاليد ال تسمح بالتواصل بين أفراد األسرة .
التقيد بقيم سلبية تجاه األطفال تقوم على االنقياد واالنصياع دون مناقشة
وحوار
ضغوطات العمل التي الحياة المعاصرة
تطور الوسائل التكنولوجية
كثرة النزاعات والخالفات
أما اآلثار التي تترتب عن غياب التواصل داخل األسرة فإنها تبرز في
بحث األطفال عن فضاء آخر يسمح لهم بممارسة مهاراتهم التواصلية
ويكون مع جماعة الرفاق التي قد تجر الطفل الى االنحراف والوقوع في
اآلفات .

قسـم علم النفس وعلوم التربية
اختبار الرقابة الثانية

السنة الثالثة تربية متخصصة
مقياس النظام التربوي في
الجزائر

األسئلة :
السؤال األول :
ما هي العيوب األساسية في نظرك التي تميزت بها المدرسة
التقليدية والتي أدت في النهاية إلى تبني منظومة التعليم األساسي
وكيف تم تداركها في المنظومة الجديدة ؟
السؤال الثاني :
ما هي في نظرك التحديات التي واجهت المدرسة الجزائرية بعد
االستقالل مباشرة وما هي اإلجراءات التي اتخذت آنذاك لمواجهتها
بالتوفيق
االستاذ عواريب االخضر

االجابة النموذجية
االجابة عن السؤال االول  12 :نقطة
العيوب التي تميزت بها المدرسة التقليدية هي :
التركيز على الجانب النظري واهمالها للجانب التطبيقي
هيمنة اللغة الفرنسية
عدم امكانية مواصلة الدراسة
ولقد تم تدارك هذه العيوب في المدرسة االساسية ب :
التركيز على التطبيق والعمل اليدوي الذي كان خاصية مميزة للمدرسة
االساسية
اعطاء اللغة العربية حقها في المنهاج الدراسي
ضمان تسع سنوات من التعليم

االجابة عن السؤال الثاني  8 :نقاط
التحديات التي واجهت المدرسة الجزائرية هي :
قلة التاطير
قلة الهياكل التدريسية
عدم توفر نظام تعليمي اصيل يعكس الثقافةالجزائرية
اما االجراءات التي اتخذت فهي :
فيما يخص التاطيراالستعانة باالطارات االجنبية

فيما يخص الهياكل لقد استغالل المدارس الي تركتها فرنسا كما استغالل
بعض الثكنات العسكرية باالضافة الى استغالل مدارس جمعية العلماء
المسلمين .
فيما يخص النظام التعليمي لقد اعتمدت الجزائر مؤقتا بالمنظومة الموروثة
عن االستعمار الفرنسي .

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
التاريخ2018/05/17 :

المستوى :السنة الثانية علوم تربية
المدة :ساعة ونصف

امتحان الرقابة الثانية في مقياس التربية المقارنة
أجب عن األسئلة التالية:
السؤال األول (نقطتان):
 ما عالقة التربية المقارنة بتاريخ التربية؟ (سطران)السؤال الثاني ( 04نقاط):
 التربية المقارنة علم متعدد االختصاصات .وضح  04( .أسطر)السؤال الثالث ( 04نقاط) :
 -يقول أوشنسكي " :أن أسلم طريق لإلصالح التربوي هو الرأي العام للشعب ".ما رأيك ؟

( 04أسطر)

السؤال الرابع( 10نقاط):
* المعطيات المعروضة توضح ترتيب النظم التربوية للدول ومنها الجزائر .
" نشر المركز الدولي للتعليم اليونيفيك التابع لليونسكو تقريره السنوي حول جودة التعليم في المرحلة االبتدائية في العالم وتصدرت فلندا الترتيب
للعام التاسع على التوالي وتذيلت الترتيب دول إفريقيا ،فيما حققت دول عربية خليجية تقدما ملحوظا في هذا التصنيف الدولي الذي يعنى بتقييم
جودة ما يدرسه التلميذ في االبتدائي والمناهج ونجاعتها.
احتلت قطر صدارة الدول العربية باحتاللها المرتبة األولى عربيا و التاسعة عالميا بعد أن كانت في المرتبة  12السنة الماضية وتليها كل من
اإلمارات  ،والبحرين  ،واألردن ،ولبنان ثم السعودية التي سجلت تقدما برتبة واحدة عن العام الماضي.
وجاءت الجزائر في المرتبة األخيرة عربيا بعد سوريا وليبيا واليمن والمرتبة  189عالميا متخلفة عن أغلب دول إفريقيا مثل مالي التي جاءت في
الرتبة  160والنيجر في الرتبة .172

 عالج الوضع التربوي للجزائر بمنهجية علمية مستندا على ما قرأته 10( .أسطر)بالتوفيق
أستاذ المقياس  :بوجمعة سالم

اإلجابة النموذجية (التربية المقارنة)
ج /1يمكن االكتفاء بتعريف كاندل :التربية المقارنة هي حاضر تاريخ التربية .
******************
ج /2أي أن هذا االختصاص يعتمد على الكثير من االختصاصات القريبة منه (علوم التربية)
صنافةميالري ،والعلوم السياسية  ،االقتصادية واالجتماعية  ،واإلنسانية بل حتى الجغرافيا.
*******************
ج /3إن نجاح أي مشروع إصالحي يعود إلى خلفيته الثقافية االجتماعية  ،فإذا كان هناك الرفض من
طرف الرفض العام  ،فعدم نجاح اإلصالح وارد  ،لذلك تعرض الكثير من المشاريع على القاعدة
إلثرائها.
********************
ج /4يقدم هولمز إطارا مفيدا لتحديد العوامل المرتبطة بالمشكلة (رتبة أخيرة) وهذا التصنيف يقوم
على أساس ثالث إطارات :
 -1اإلطار المعياري :مبادئ وقوانين وفلسفة تربية
 -2اإلطار التأسيسي :يرتبط بالمؤسسات االجتماعية وقوانينها االجتماعية
 -3اإلطار الطبيعي :المناخ والجغرافيا والديمغرافيا وثروات البلد
نسير على خطوات  *1 :تحديد المشكلة وتحليلها
 *2صياغة المقترحات ورسم السياسة التعليمية
 *3تحديد العوامل المتصلة بالمشكلة (األطر)
 *4التنبؤ
(منهجية هولمز أو بيرادي)

قسمعلمالنفسوعلومالتربية

جامعةقاصديمرباحورقلة

االمتحا االستدراكي في مادة اضطرابات اللغة سنةثالثة تربية خاصة 2018/17

:

.

.

قسمعلمالنفسوعلومالتربية

جامعةقاصديمرباحورقلة

االمتحا االستدراكي في مادة اضطرابات اللغة سنةثالثة تربية خاصة 2018/17

:

.

.

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
قسم العلوم االجتماعية شعبة علوم التربية
اللقب.....................................:

علم اإلدارة المدرسية والتخطيط التربوي
السنة :الثانية علوم التربية
السنة الدراسية2018/2017 :

االسم ..................................الفوج....................:

أسئلة مقياس علم اإلدارة المدرسية والتخطيط التربوي
امأل الفراغات التالية:
()02
 -1من األسباب التي أدت إلى ظهور علم اإلدارة ما يلي:
أ....................................................................................................................-
ب...................................................................................................................-
ج....................................................................................................................-
د...................................................................................................................-
()02.5
 -2من أهداف اإلدارة المدرسية ما يلي:
أ....................................................................................................................-
ب...................................................................................................................-
ج....................................................................................................................-
د...................................................................................................................-
هـ................................................................................................................-
 -3تعرف نظرية السمات)01.5(................................................................................. :
.....................................................................................................................
 -4هناك فرق بين التخطيط والخطة............................................................................. ،
)01.5(..............................................................................................................
()03
 -5تتلخص الميادين اإلجرائية لإلدارة المدرسية فيما يلي:
أ....................................................................................................................-
ب...................................................................................................................-
ج....................................................................................................................-
د...................................................................................................................-
هـ................................................................................................................-
و.................................................................................................................-
 -6يعرف التخطيط المدرسي ........................................................................................
)01.5( ...............................................................................................................

()03
 -7يواجه التخطيط التربوي عدة مشكالت:
أ....................................................................................................................-
ب...................................................................................................................-
ج....................................................................................................................-
د...................................................................................................................-
هـ ............................................................................................................... -
()02
 -8من خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:
أ....................................................................................................................-
ب...................................................................................................................-
ج....................................................................................................................-
د...................................................................................................................-
()03
 -9يتوقف نجاح التخطيط التربوي على عدة أسس وهي:
أ....................................................................................................................-
ب...................................................................................................................-
ج....................................................................................................................-
د...................................................................................................................-
هـ................................................................................................................-
و.................................................................................................................-

هللا الموفق
أستاذ المقياس:
أ .د .قاسم بوسعدة

اإلجابة النموذجية
 من األسباب التي أدت إلى ظهور علم اإلدارة ما يلي:أ -التطور التكنولوجي الحديث.
ب -الثورة الصناعية
ج -زيادة مجال النشاطات البشرية واتساعها.
د -االتجاه نحو مزيد من التخصص والتنوع في المجتمعات الحديثة.
 -2من أهداف اإلدارة المدرسية ما يلي:
أ -السعي للوصول إلى تحقيق أهداف التربية والتعليم.
ب -بناء شخصية الطالب بناء متكامال علميا وعقليا وجسميا واجتماعيا وروحيا.
ج -وضع خطط للتطور والنمو الالزم للمدرسة.
د -اإلشراف على تنفيذ مشاريع المدرسة حاضرا ومستقبال.
هـ -توفير النشاطات المدرسية التي تساعد على نمو شخصية الطالب نمو اجتماعيا.
 -3تعرف نظرية السمات :وهي نظرية تقول أن القادة يولدون وال يصنعون أو أن القيادة بالفطرة وليست
باالكتساب.
 -4هناك فرق بين التخطيط والخطة ،فالتخطيط عملية مستمرة ،اما الخطة فهي وضع التخطيط في صورة
برنامج موقوت بمراحل وخطوات وتحديد زمني ومكاني.
 -5تتلخص الميادين اإلجرائية لإلدارة المدرسية فيما يلي:
أ -عالقة المدرسة بالمجتمع.
ب -تطوير المناهج.
ج -شؤون التالميذ.
د -شؤون العاملين.
هـ -المبنى المدرسي والتجهيزات.
و -التمويل وإدارة األعمال.
 -6عرف التخطيط المدرسي بأنه جهد علمي منظم لتحقيق أهداف المدرسة التي تقدم تعليما مناسبا يوافق
االحتياجات لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل برامج ومشاريع المستقبلية تطور العمل
المدرسي في مختلف جوانبه من أجل مستقبل أفضل باستخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة.
 -7يواجه التخطيط التربوي عدة مشكالت:
أ -نقص البيانات واالحصائيات.
ب -قلة الخبراء والمختصين.
ج -قلة المخصصات المالية لتنفيذها.
د -نقص البيانات واالحصائيات األساسية للتخطيط
 - -8من خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:
أ -أن تكون متماشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للبالد.
ب -أن تتسم بالمرونة.
ج -أن تكون علمية ،بمعنى أن تتكيف األصول والمبادئ حسب مقتضيات الموقف.
د -أن تتميز بالكفاءة والفاعلية ويتحقق باالستخدام األمثل لإلمكانات المادية والبشرية.

وضوح الهدف ،األسلوب العلمي ،الخبرات
 -9يتوقف نجاح التخطيط التربوي على عدة أسس وهي:
السابقة ،التعاون ،التنبؤ ،االستمرار ،التطور ،المرونة ،الشمول ،إمكانية التنفيذ،

اجب على األسئلة التالية :

امتحان السداسي السادس في مقياس المخدرات والمجتمع
السنة الثالثة إرشاد وتوجيه
يوم 2018/05/20
10:00 - 08:30

اإلسم:
اللقب:
رقم التسجيل:

السؤال األول 06 :نقاط
يمكن عنونة رحلة المخدرات عبر العصور بــ "المخدرات من التقديس إلى التقنين
والتجريم والتحريم" .كيف ذلك؟
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. ....................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................

اقلب الصفحة
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امتحان السداسي السادس في مقياس المخدرات والمجتمع
السنة الثالثة إرشاد وتوجيه
يوم 2018/05/20
10:00 - 08:30

السؤال الثاني 07 :نقاط
حسب القانون الجزائري ،من هم األشخاص الذين يواجهون خطر العقوبات الجزائية بسبب
المخدرات؟ حدد نوع ومدة هذه العقوبات (ال تذكر بالتفصيل ،تذكر بصفة عامة).
..................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث 07 :نقاط
وضح دور األسرة في حماية أبنائها من شبح المخدرات.
..................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................

تمنياتي لكم بالتوفيق
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جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
السنة الثالثة إرشاد وتوجيه
مقياس تكيف مدرسي ومهني
اإلسم واللقب:
السؤال االول 05 :نقاط

غيرت العائلة " س " مكان إقامتها متجهة نحو المدينة ،وبالتالي غير إنها الذي يدرس
الثانية متوسط مؤسسة تمدرسه ،وقد أدت الكثير من العوامل إلى سوء تكيفه مع الوضع
الجديد.
أذكر اإلرشادات التي تعمل على تدعيمها لبناء تكيف هذا التلميذ مع المستجدات الحاصلة
في حياته المدرسية





اشباع الحاجات الفردية :أ /الحاجات األولية  :الحاجات العضوية أو الفسيولوجية
ب /الحاجات االجتماعية و النفسية
المرونة :و هي أن يستجيب الفرد للمؤثرات الجديدة استجابة مالئمة
تقبل الذات :أي مدى تقبل الفرد لذاته
الموقف :يتطلب الموقف الوعي به و تأثيره على المطالب و االحتياجات.

السؤال الثاني  02.5:نقاط
يربط "روجرز" التوافق بتحقيق الذات ،فيرى أن أهم صفات المتوافق:
أ* االنفتاح على الخبرات
د* الحرية

ب* االنسانية

ج* الثقة

و* االبداع

السؤال الثالث 03 :نقاط
هناك عدة معايير نعتمد عليها للحكم على مستوى التوافق النفسي واإلجتماعي للفرد.
أذكر المعيار الثالث وقدم له شرحا
المعيار القيمي الثقافي  :مدى اتفاق السلوك مع المعايير األخالقية و قواعد السلوك السائدة
في المجتمع أو الثقافة التي يعيش الفرد بها .
المتوافق هو الذي يتفق سلوكه مع القيم االجتماعية السائدة في جماعته و تقر ثقافة المجتمع
مبادئ أخالقية أ قواعد سلوكية.

السؤال الرابع 03.5:نقطة
* يهدف العمل إلى تحسين األوضاع االقتصادية و توفير مصدر رزق مالي من خالل
توظيف معرفة ما أو مهارة معينة ،بحيث يستطيع الفرد من خالل هذه المعرفة أو المهارة
إنتاج شئ جديد.
* كيف تفسر تدخل العوامل الجسدية والنفسية في سوء تكيف العامل؟  02.5نقطة
االصابات الجسمية تسبب غياب العامل  ،و يصبح العامل أكثر عرضة للمخاطر .العوامل
النفسية تؤدي الى ظهور الصراعات النفسية مثل :القلق ،االحباط.
وترى مدرسة التحليل النفسي أن معظم إصابات العمل ترجع إلى
 الدوافع الالشعورية.
السؤال الخامس 03.5 :نقاط
من بين خصائص التكيف األربع ،خاصية النسبية والتي تعرضنا خالل شرحها إلى معنى
الثقافات الفرعية .أعد إعطاء مفهوما للمصطلح األخير.
الثقافات الفرعية:
 تتعدد ظروف و مواقف و معايير الفرد بين األسرة و جماعة الرفاق  ،فيتكيف الفرد
مع أسرته تكيفا سليما أكثر من رفاقه.
عالقته بثقافة معينة و زمن معين .

.

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة قاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرباح ورقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلة

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
شعبة علوم التربية

قسم علم النفس و علوم التربية

االتختبار السداس ي في مقياس علم النفس التربوي 2
السنة الثانية علوم التربية

التاريخ2018/05/14 :

التوقيت 15:30 – 14:00 :ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
اللقب و اإلسم:
الفوج :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجب عن األسئلة التالية
السؤال األول
ّ
من النظريات ّ
املفسرة للتعلم ،:
النظرية البنائية:من افتراضاتها.........................................................................................................- 1 :
-2
........................................................................................................
من تطبيقاتها في التدريس:

....................................................................................................... -1
-2

........................................................................................................

النظرية اإلنسانية:من افتراضاتها...................................................................................................- 1 :
...........................................................-2
........................................
التدريس

........................................................................................................-1

من تطبيقاتها في

-2
........................................................................................................

نظريةالتعلم املستند الى الدماغ:من افتراضاتها:
........................................................................................................1
.................................................................................................................... -2
من تطبيقاتها في التدريس.................................................................................................-1 :
.............................................................................................................-2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

السؤال الثانيّ :
صنف في جدول النظريات ّ
املفسرة للدافعية من حيث مصدر املثير.

ّ
ّ
ما أثر مصدر املثير على دافعية املتعلم نحو التعلم؟
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث ما هي العناصر التي تخضع لعملية التقويم التربوي.
-1

-2

-3

-4

 ّقدم مثاال عمليا لكل عنصر ّ
مطبقا عليه مفهوم التقويم(جمع بيانات -اصدار أحكام -اتخاذ قرارات)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
شعبة علوم التربية

قسم علم النفس و علوم التربية

اإلجابة النموذجية للتختبار السداس ي في مقياس علم النفس التربوي 2
السنة الثانية علوم التربية

التاريخ2018/05/14 :

التوقيت 15:30 – 14:00 :ـ

اجابة السؤال األول( )06نقاط
ّ
من النظريات ّ
املفسرة للتعلم )02( ،:نقطتان لكل نظرية( االفتراضان -التطبيقان)
النظرية البنائية:من افتراضاتها – 1 :اشتغال الذات على املوضوع.
ّ
 -2تعتمد على دور العمليات العقلية املعرفية في التعلم.
من تطبيقاتها في التدريس:

-1الخرائط املفاهمية.
ّ
 -2التعلم التعاوني.

النظرية اإلنسانية:من افتراضاتها 1 :حاجات النقص(عندما تتحقق تقل الدافعية،بينما حاجات الوجود
عندما تتحقق ال تتوقف الدافعية
من تطبيقاتها في التدريس

-2حاجة الفرد الى الشعور بالكفاءة و االستقللية.
-1انشاء النوادي تشجيع املشاركة في فرق العمل .تكوين الصداقات.
.-2وضع جوائز ،شهادات التفوق،نشر األعمال ّ
املميزة.

نظريةالتعلم املستند الى الدماغ:من افتراضاتها:
..1العواطف واالفكار ال تنفصلن .
. -2الدماغ اجتماعي ويتأثر من تخلل انخراطه مع اآلتخرين في مراحل النمو.
من تطبيقاتها في التدريس-1 :توفير بيئة صفية تسودها اتحاهات ومشاعر ايجابية
ّ
-2اعطاء فرصة للمتعلمين للتعاون معا التختيار واتخاذ القرار عند حل
مشكلة..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجابة السؤال الثاني)06( :نقاط
ّ
صنف في جدول النظريات ّ
املفسرة للدافعية من حيث مصدر املثير)2.5( .
 -1السلوكيةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خارجي -2 .البنائيةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داخلي -3 .الثقافية االجتماعيةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داخلي.
 - 4املعرفية االجتماعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داخلي -5 .االنسانيةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داخلي
ّ
ّ
أثر مصدر املثير على دافعية املتعلم نحو التعلم()3.5
عندما يكون مصدر املثير داخليا تكون الدافعية لدى املتعلم ذاتية وموجودة ومتواصلة ومرتفعة في املدرسة
وفي البيت ،بصرف النظر عن املثيرات الخارجية(املكافآت -العقوبات) ...عندما يكون مصدر املثير خارجيا فقد
تبدو الدافعية موجودة بفعل عوامل خارجية (لكن قد تضعف اذا غاب املثير الخارجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجابة السؤال الثالث ( )08نقاط
العناصر التي تخضع لعملية التقويم التربوي)02(.نقطتان
 -1األهداف التربوية

 -2املدخالت التربوية  - 3عمليات التعلم والتعليم

-4التقويم التربوي.

 مثال عملي لكل عنصر ّمطبقا عليه مفهوم التقويم(جمع بيانات -اصدار أحكام -اتخاذ قرارات)() 06نقاط

-1.تجمع بيانات األهداف من خالل تحليلها و نتائج املتعلمين ومن ّ
ثم الحكم على مدى مالءمتها واتخاذ
اجراءات لتعديلها أو تغييرها.

ّ
-2جمع بيانات عن املعلم ،املتعلم ،والبيئة من خالل علم النفس ،تقارير التفتيش ،الدراسات ،واصدار حكم

حول حالتها  ،واتخاذ قرارات بشأن تعديل املناهج ،استراتجيات تكوين املعلمين.
-3جمع بيانات عن طرائق التدريس من خالل الدراسات العلمية  ،تقارير التفتيش ،نتائج تحصيل املتعلمين،
واصدار حكم حول مالءمتها ،اتخاذ قرارات بادخال طرائق جديدة في التدريس مثال.
 -4بيانات التقويم من خالل النتائج املدرسية ،تقارير لجان التحليل األسئلة ،واصدار حكم حول حالتها و
اتخاذ قرارات بشأن تعديل نمط األسئلة وبنائها.

1

2

3

4

ھ

5

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  /جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
قسم عمم النفس وعموم التربية

شعبة عمم النفس

ورقمة في  / 2018/05/14ق ــاعـ ـ ــة 10:

تخصص :عمم النفس عمل وتنظيم  /المستوو:السنة الثالثة

المقياس  :إدارة وتسيير المشروع الميني /التوقيت.1:30 – 10:00 :

امتحان الرقابة األولى في مادة  :إدارة وتسيير المشروع المهني
أجب على السؤالين التاليين؟

السؤال األول  12 ( :نقطة )
نعبر عن المشاريع المينية الناجحة بأنيا تمك المتنوعة المختمفة في طبيعتيا وكنيا مشتركة في مجموعة من
إننا ّ
تميزىا عن غيرىا وذلك
تميزىا عن غيرىا في العديد من المنظمات .أذكر ىذه الخصائص التي ّ
الخصائص التي ّ
مع الشرح الوافي؟

اإلجابة
:

تميزىا عن غيرىا من أنواع
تنوعت واختمفت طبيعتيا في مجموعة من الخصائص التي ّ
تشترك المشاريع ميما ّ
المنظمات األخرو ومن أىم ىذه الخصائص:

الغاية
:
-1

معينة ،وتحقيق أىداف محددة ،وعميو فإن وجود
معين ،وحل مشكمة ّ
تقام المشاريع في العادة لتنفيذ غرض ّ
المشروع يكون مرتبطا بتحقيق ىذه الغاية والوصول إلى تمك األىداف .فمثال إذا أردنا أن ننفذ مشروعا إلقامة
مجموعة من الجسور في منطقة ما ،فإن الغرض من ذلك ىو حل مشكمة االختناق المروري وتسريع وصول

مقاصدىم
.
المواطنين إلى

 – 2دورة حياة محدودة:

صحيح أن لممشروع دورة حياة متكاممة مثل المنظمات الدائمة حيث تبدأ دورة حياة المشروع بالفكرة ثم التخطيط

يميز ىذه الدورة ىو أنيا ذات طبيعة مؤقتة بحيث أنيا
والتنفيذ والرقابة وأخي ار مرحمة االنتياء(التسميم) ،إال أن ما ّ
تبدأ وتنتيي في أوقات محددة ومعمومة قد تطول وقد تقصر.

التفرد
: -3

من خصائص أي مشروع أن تنفيذه واكمالو يحتاج إلى أنشطة فريدة وغير روتينية وغير متكررة ،وىذا يعني أنو
حتى لو تشابو مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل فإن تنفيذ كل منيما يحتاج إلى أنشطة تختمف عن اآلخر

حتى لو تقاطعت وتشابيت في بعض مراحميا .فاالختالف قد يكون في طبيعة اإلدارة  ،وقد يكون في ميارة

العاممين وقد يكون في طبيعة المخاطر التي تواجو المشروع وقد يكون في مدو توفر الموارد أو أي اختالف آخر
وبإمكاننا القول إن المشاريع ميما تشابيت فإنيا تنفذ بأنشطة متفردة تختمف من مشروع إلى آخر.

المتداخمة
:
 -4االعتمادية
إن تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى مجموعة من األنشطة المتتابعة والتي تعتمد في تنفيذىا واتماميا عمى بعضيا

معين يحتاج إلى انتياء مجوعة من األنشطة
البعض ،وباإلضافة لمتتابع يوجد التداخل حيث إن إتمام حدث ّ
المتتابعة والمتداخمة فيما بينيا .من جية أخرو فإن إتمام المشروع ال يعتمد عمى مدير المشروع وطاقم المشروع
فقط بل يوجد ىناك اعتماد وتداخل مع المنظمة األم ( اإلدارة العميا واألقسام األخرو) ومع الموردين ومقاولي

الباطن والممولين والزبائن...الخ مما يزيد من حالة التداخل والتشابك في األنشطة واعتمادىا عمى بعضيا في
الوصول إلى أىداف المشرو.ع

اع
 -5الصر:

يؤدي التداخل المشار إليو والتشابك بين جيات مختمفة في أداء أنشطة المشروع إلى حدوث الصراع وليذا فإن

مدير المشروع والطاقم الذي يعمل معو قد يدخمون في مرحمة من التنافس والتصارع مع مختمف األطراف

لمحصول عمى الموارد التي يحتاجيا المشروع حتى يتمكنوا من إكمالو في الوقت والكمفة والمواصفات المطموبة.
فمدير المشروع يتصارع مع المدراء الوظيفيين في المنظمة األم لمحصول عمى الموارد المادية والبشرية ،ويتصارع

مع مقاولي الباطن إلنجاز العمل في الوقت المحدد ويتصارع مع الممولين لتوفير المبالغ المطموبة في الوقت
المحدد ،ويتصارع أعضاء طاقم المشروع فيما بينيم إلنجاز األنشطة وعدم التأخر...وىكذا.

المخاطر
:
-6

تتعرض لممخاطر بدرجات
صحيح أن جميع أنواع المنظمات سواء كانت منظمات وظيفية دائمة أو مشاريع مؤقتة ّ
متفاوتة ،إال أن المشروع بسبب طبيعتو وأىدافو في الوقت المحدد والكمفة المحددة والمواصفات المحددة يجعل
االنحراف عن ذلك يعرض المشروع إلى آثار سمبية ومخاطر محتممة .فمثال لنتخيل أن مشروع تطوير دواء

سباقا في تطوير دواء ناجح ليذا
طور من أجمو ،أو ّ
أن المنافس كان ّ
ّ
معين قد فشل في عالج المرض الذي ّ
سيعرض أصحاب المشروع لمخاطر عالية.
المرض فإن ىذا
ّ
السؤال الثاني  08( :نقاط)
معين من طرف مدير المشروع وفق برامج مييأة وخطة مدروسة عمى أرض الواقع
القيام بتنفيذ مشروع ميني ّ
إن ّ
ويكون معترف بو ،يتطمب منو أن تتوفر لديو مجموعة من الوثائق في المشروع لتشكل لديو مرجعية عند الحاجة.
أذكر ىذه الوثائق المطموبة في المشروع وذلك مع الشرح؟

اإلجابة
:

معدة مسبقا وخطة مرسومة ،يتطمب وجود مجموعة من الوثائق التي
يعبر عن تنفيذ المشروع وفق برامج ّ
إن ما ّ
أىميا:
تشكل
ّ
ّ
مرجعية عند الحاجة ليا ومن ّ

يسمى عند البعض جممة بيان العمل في المشروع وىي الوثيقة الرئيسية التي يتم من
 -1مقترح المشروع :والذي ّ
ويتكون
خالليا نقل متطمبات العميل إلى المشروع حتى يتم تمبية ىذه المتطمبات وتنفيذ المشروع عمى أساسيا
ّ
المشروع أو جممة بيان العمل من األجزاء التالية:

المقدمة
:
أ–

وتتضمن تمخيصا لفكرة المشروع والغيات الرئيسية ،إضافة إلى تحديد أىداف المشروع ثم ربطيا باألىداف
ّ
اإلستراتيجية لممنظمة األم ورسالتيا.

ئيسية
ب -االفتراضات الر :

وتتضمن قائمة باالفتراضات المتوقع مواجيتيا خالل العمل بالمشروع والمحددات المتوقع تأثيرىا عمى سير العمل،

والخطط االحتمالية لمواجية ىذه االفتراضات والتوقعات والمقصود ىنا المخاطر المتوقع أن تعيق إكمال المشروع

في الوقت المطموب ،والكمفة المطموبة والمواصفات التي تضمن إرضاء الزبون كما أنيا تتضمن سبل مواجية ىذه

المخاطر
.

الموردين
:
جـ  -مسؤوليات

بالكميات المطموبة ،وفي األوقات المتفق
وتتضمن مسؤوليات الموردين حسب شروط عقود التوريد  ,أي التوريد
ّ
عمييا والمواصفات المحددة واألسعار المتفق عمييا دون إخالل بالشروط الموجودة في عقود التوريد.

د -مسؤوليات الزبو :ن

وتتضمن مسؤوليات الزبون في استالم المواصفات وطمب أوامر التغيير ،والدفعات المالية ،واالجتماعات التي
تضمن كيف تقاس المواصفات ومحطات اإلنجاز في المشروع.

ر -الجدول المحسوب :والمقصود ىنا جدول األنشطة الالزمة إلتمام المشروع ولكن حسب األوقات المحسوبة
والمتوقع إنجازىا مع إمكانية توفر الموارد الالزمة إلنجاز ىذه األنشطة والكمف المتوقعة ليذه الموارد.

ه – معايير قبول المشرو:ع

وتتضمن المعايير التي تستخدم لمحكم عمى مواصفات المشروع وشروط قبول ىذه المواصفات.
ّ
و -العقود وجدول الدفعات المالية:

يسمى بعقود الباطن ويتضمن نسخ من ىذه
والمقصود ىنا عقود التوريد ،والتعاقدات الفرعية إلنجاز العمل وما ّ
التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات المالية عن ىذه األعمال.

ي – الشروط اإلضافية :وتشمل عمى أي حدود وشروط إضافية لمعمل لم تكن مذكورة في البنود السابقة وبجدر
بيا
اإلشارة ليا بيدف االلتزام .

متنوعة
:
ز -أمور

وتشمل أمو ار تتعمق باإلتصاالت ،أوامر التغيير ،المخاطر المتوقعة لممشروع ،محطات العمل...الخ.
إنتيى.

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  /جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية

ورقمة في  / 2018/05/16ق ــاعـ ـ ــة 15:

قسم عمم النفس وعموم التربية

تخصص :التوجيو واإلرشاد

المقياس  :التوجيو واإلرشاد الميني

التوقيت.13:30 – 12:00 :

شعبة عموم التربية

المستوو:السنة أولى ماستر

امتحان الرقابة األولى في مقياس  :التوجيه واإلرشاد المهني
اإلجابة النموذجية
أجب على األسئلة التالية؟

عممية منظمة تستند إلى أسس
يعبر الباحثون والدارسون لمتوجيو الميني بأنو ّ
السؤال األول 10( :نقاط) ّ
عممية ،حاول أن تختار عشرة( )10أسس فقط من بين األسس التي وردت في المحاضرات ،وذلك مع
الشرح لألسس التي اخترتيا؟

اإلجابة
:
عممية
تعبر عمى أن التوجيو الميني بأنو ّ
لإلجابة عن ىذا السؤال لدينا ما يقرب من  24أساس (أسس) ّ
منظمة تستند إلى أسس عممية ،حيث المطموب من الطالب إختيار( )10أسس منيا ،وذلك بالشرح الوافي
ليذه األسس المختارة(.الرجوع إلى األسس  24المذكور في المحاضرات).ألن الظرف ال يسمح بسردىا
السؤال الثاني  06( :نقاط)

مر بعدد من المراحل التاريخية أين نجد تعريفو يختمف من مرحمة
نستطيع أن ّ
نعبر عن اإلرشاد الميني قد ّ
ألخرو .أذكر ىذه التعاريف التي جاءت فيو حسب كل مرحمة تاريخية وذلك مع الشرح؟

اإلجابة
:

مر بعدد من المراحل التاريخية المختمفة
لإلجابة عن ىذا السؤال يجب أن نتذكر أن اإلرشاد الميني قد ّ
مر بثالث مراحل ىي:
والتي ّ
تعبر كل مرحمة عن مدو ظيوره وتطوره من مرحمة إلى أخرو .حيث أنو ّ
القومية لمتوجيو الميني بأمريكا عام  1924عمى أن التوجيو
أقرت الجمعية
ّ
 -1المرحمة األولى :حيث ّ
الميني ىو تقديم المعمومات والخبرة والنصيحة التي تتعمق باختيار المين واإلعداد ليا وااللتحاق بيا
والتقدم فييا.

أقرت نفس الجمعية عام  1930أن التوجيو الميني ىو عممية
 -2المرحمة الثانية :في ىذه المرحمة ّ
ويتقدم فييا وىو ييتم أوال بمساعدة األفراد
ويعد نفسو ويمتحق بيا ّ
مساعدة الفرد عمى أن يختار مينة لو ّ

التكيف مينيا مرضيا.
عمى اختيار وتقرير مستقبميم ومينيم بما يكفل ليم ّ
يعبر عن
 -3المرحمة الثالثة :في ىذه المرحمة بعد
التطور واالىتمام بالذات جاء ىذا التعريف ،حيث ّ
ّ
سيكولوجي  ،حيث يرو سوبر أن التوجيو الميني عممية مساعدة الفرد عمى إنماء
ة
عممية
التوجيو الميني ّ

وتقبل صورة لذاتو متكاممة ومالئمة لدوره في عالم العمل وكذلك مساعدتو عمى أن يختبر ىذه الصورة في

ويحوليا إلى حقيقة واقعة بحيث تكفل لو السعادة ولممجتمع المنفعة.
العالم الواقعي ّ
السؤال الثالث 04 ( :نقاط)

أىمية كبر تسعى الدولة من خاللو إلى مساعدة التالميذ ،الطمبة والشباب عمى إشباع
لمتكوين الميني ّ
حاجياتيم المينية لالندماج في الحياة العممية .حاول أن توضح لنا أىداف التكوين الميني لمتالميذ ،الطمبة
والشباب التي تسعى الدولة لتحقيقيا عمى أرض الواقع وذلك مع الشرح؟

اإلجابة:

أىمية التكوين الميني فيما يمي:
تتجمى ّ
 -1تمبية حاجيات المجتمع ،عموما ،من اليد العاممة المؤىمة ،والمقاوالت اإلنتاجية والمؤسسات الخدماتية
لتحسين مردوديتيا وتنافسيتيا وتطوير مجاالت اشتغاليا.

 -2تمبية حاجيات التالميذ والطمبة الراغبين في اإللتحاق بالتكوين الميني ،ضمن مساراتيم الدراسية

والتكوينية ،وتوفير ليم فرص التأىيل الميني ،وتيسير اندماجيم في الحياة العممية وضمان ترقيتيم المينية

واالجتماعية.

إنتيى

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  /جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
قسم عمم النفس وعموم التربية

شعبة عمم النفس

ورقمة في  / 2018/05/13ق ــاعـ ـ ــة 04:

تخصص :عمم النفس عمل وتنظيم  /المستوو:السنة األولى ماستر

المقياس  :تسيير الموارد البشرية /التوقيت.1:30 – 10:00 :

امتحان الرقابة األولى في مادة  :تسيير الموارد البشرية 2

أجب على السؤالين التاليين؟

نقاط
السؤال األول ) 12(:

يعبر عن اإلستراتيجيات التنظيمية نجد أن المنظمة كثي ار ما
من خالل الشكل رقم ( )04الذي ّ
تعتمد في تحديدىا لإلستراتيجيات التنظيمية عمى نوعين أساسيين من اإلستراتيجيات  .أذكر ىذين
النوعين مع الشرح لعناصر كل منيما عمى حدو .وما ىو الفرق بين ىذين النوعين من

اإلستراتيجيات؟
السؤال الثاني 08(:نقاط )
المتعددة
إننا نجد في بعض األحيان أن ىناك بعض المنظمات تصطدم بالعديد من المتطمبات البيئية
ّ
متعددة ومتعارضة في نفس الوقت .وىذا يتطّمب عمى
والمتعارضة ،أين يتطّمب منيا تحديد أىداف ّ
تتدخل إليجاد الحمول المناسبة ليذا التعدد والتعارض في األىداف .أذكر الحمول
إدارتيا العميا أن ّ
المناسبة التي تتبعيا ىذه اإلدارة مع شرح كيفية تطبيقيا ؟

انتيى بالتوفيق.
أستاذ المقياس  :الحاج كادي

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  /جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
قسم عمم النفس وعموم التربية

شعبة عمم النفس

ورقمة في  / 2018/05/13ق ــاعـ ـ ــة 04:

تخصص :عمم النفس عمل وتنظيم  /المستوو:السنة األولى ماستر

المقياس  :تسيير الموارد البشرية /التوقيت.11:30 – 10:00 :

امتحان الرقابة األولى في مادة  :تسيير الموارد البشرية 2

اإلجابة النموذجية للرقابة الدورة األولى

أجب على السؤالين التاليين؟

السؤال األول 12(:نقطة).

يعبر عن اإلستراتيجيات التنظيمية نجد أن المنظمة كثي ار ما تعتمد
من خالل الشكل رقم( )04الذي ّ
في تحديدىا لإلستراتيجيات التنظيمية عمى نوعين أساسيين من اإلستراتيجيات .أذكر ىذين النوعين
مع الشرح لعناصر كل منيما عمى حدو؟ وما ىو الفرق بين ىذين النوعين من اإلستراتيجيات؟

اإلجابة
:
ميمة الشركة وأىدافيا يتم تحديد اإلستراتيجيات التنظيمية التي سوف تعتمد عمييا الشركة ،وغالبا
في ضوء ّ
ما تختار الشركة من بين نوعين أساسيين من اإلستراتيجيات ىما :اإلستراتيجيات العظمى واإلستراتيجيات
األساسية.حيث نجد أن اإلستراتيجيات العظمى تتحقق من خالل تطبيق ىذه اإلستراتيجيات اآلتية:

ار
 -1إستراتيجية اإلستقر :

إن اليدف من ىذه اإلستراتيجية ىو ضمان االستمرار والبقاء ،حيث تظل الشركة في نفس مجال األعمال

دون إضافة أي أعمال جديدة أو حذف أعمال قائمة ،واليدف ىو الحفاظ عمى محفظة األوراق المالية الحالية،
وغالبا ما تحتفع الشركة بنفس منتجاتيا وخدماتيا وأسواقيا الحالية ،ومن الممكن أن تحاول الشركة زيادة

حصتيا في السوق
الحالية
.

النمو
 -2إستراتيجية :

إن اليدف من ىذه اإلستراتيجية ىو زيادة المبيعات وأرباح الشركة ،ويمكن لمشركة إضافة نشاط أعمال جديدة

أو أكثر من نشاط  ،وتتطمب ىذه اإلستراتيجية إضافة منتج جديد لسوق جديد أو سوق قائم ،وفي العديد من
الحاالت تتطمب تطبيق ىذه اإلستراتيجية التجديد واإلبتكار والبحث عن الفرص الجديدة وتحمل المخاطر،

التغير السريع.
وتصمح ىذه اإلستراتيجية في الحاالت التي تتصف فييا البيئة الخارجية بالديناميكية و ّ

التقمص
:
 -3إستراتيجة
إن اليدف من ىذه اإلستراتيجية ىو تحويل خسائر المبيعات إلى ربح ،وتتطمب ىذه اإلستراتيجية حذف بعض

األنشطة القائمة أو التخمص من بعض أصول الشركة (مثال شركة طيران الخميج) وتستخدم األموال الناتجة
طبقت
عممية شراء وحدات جديدة أو تنمية وحدات قائمة أو سداد بعض الديون .واذا ّ
عن بيع األصول في ّ
إستراتيجية التقمص بنجاح فإن ذلك يعتبر مقدمة لتطبيق إستراتيجية النمو في المستقبل.

تحدد في ضوء الميزة التنافسية التي تحقق عن طريق إضافة قيمة
أما بالنسبة لإلستراتيجيات األساسية فإنيا ّ
يبرر األسعار المرتفعة لمسمعة أو الخدمة ،أو عن طريق تخفيض
إلى المستيمك عن طريق التمايز الذي ّ
تحدد أيضا في ضوء القدرة التنافسية التي تعكس مدو توافر الموارد
التكاليف وزيادة القيمة المضافة ،كما ّ
التنظيمية الالزمة لتغطية والوفاء باحتياجات المستيمكين .ومن الممكن في ىذا المجال االختيار بين ثالث
إستراتيجيات أساسية والتي تتمثل فيما يمي:

التكاليف
:
قيادة
 -1إستراتيجية ّ
يعتبر السعر ىو أساس المنافسة في ىذه الحالة ،ومثال ذلك العديد من منتجات كوريا ،وتتحقق القيادة السعرّية
من خالل تنظيم استخدام الطاقة وتحقيق الحجم اإلقتصادي وتطوير التكنولوجيا أو إستخدام العمالة الماىرة،
ومن األمثمة الناجحة في ىذا المجال أقالم ( ،)BICوساعات ( ،)Timexوسمسمة فنادق )(. Budet Motels

التمايز
:
 -2إستراتيجية

تيدف ىذه اإلستراتيجية إلى تقديم منتج مختمف من المنتج أو المنتجات التي يقدميا المنافسون من وجية نظر

المستيمك ،حيث إن القيمة المضافة لممنتج( التمايز) يجب أن تؤثر عمى قرار المستيمك بشراء السمعة ويحقق

لو الرضا عنيا ،وىناك العديد من الطرق التي يمكن عن طريقيا تمييز المنتج منيا عمى سبيل المثال سيولة
تنوع
التشغيل ،إضافة استخدامات جديدة لنفس المنتج ،خدمات ما بعد البيع ،توفير السمع في منافذ البيع ّ ،
المنتجات  ،ويتوقف نجاح إستراتيجية التمايز عمى عدة عوامل منيا:
خمق المنفعة لممستيمك ،تدعيم القيمة المدركة ،صعوبة التقميد.

التركيز
:
 -3إستراتيجية

معينة أو التركيز عمى
في ىذه اإلستراتيجية غالبا ما يتم التركيز عن طريق تقديم المنتج إلى شريحة سوقية ّ
معين أو قطاع جغرافي بذاتو ،وتستند قيمة ىذه اإلستراتيجية عمى االعتقاد بأن وحدة العمل
خط منتجات ّ

معين بكفاءة أكبر من منافسييا.
اإلستراتيجي التي تركز جيودىا تكون أكثر قدرة عمى خدمة ىدف إستراتيجي ّ
يتطّمب ىذه اإلستراتيجية الفاضمة بين عنصري الربحية والحصة السوقية اإلجمالية ،ويمكن أن يكون التركيز
عن طريق التمايز أو عن طريق القيادة السعرية.

وأما بالنسبة لمفرق بين ىذين النوعين من اإلستراتيجيات العظمى واإلستراتيجيات األساسية فيكمن فيما يمي:
 -بالنسبة لإلستراتيجيات العظمى فإنيا تساىم عن طريق اإلستراتيجيات الشمولية التي تتحقق من خالليا

الشركة
.
أىداف

– أما بالنسبة لإلستراتيجيات األساسية أين تعتمد عمييا الشركة بيدف تدعيم مركزىا التنافسي في السوق.

السؤال الثاني 08( :نقاط)
المتعددة
إننا نجد في بعض األحيان أن ىناك بعض المنظمات تصطدم بالعديد من المتطمبات البيئية
ّ

متعددة ومتعارضة في نفس الوقت .وىذا يتطّمب عمى إدارتيا
والمتعارضة ،أين يتطّمب منيا تحديد أىداف ّ
التعدد والتعارض في األىداف .أذكر الحمول المناسبة التي تتبعيا
العميا أن تتدخل إليجاد الحمول المناسبة ليذا ّ
ىذه اإلدارة مع شرح كيفية تطبيقيا؟

اإلجابة
:

المتعددة والمتعارضة ،أين يتطّمب منيا تحديد أىداف
إن اصطدام العديد من المنظمات بالمتطّمبات البيئية
ّ
متعددة ومتعارضة في نفس الوقت ،وىذا يتطّمب عمى إدارتيا العميا أن تتدخل إليجاد الحمول المناسبة ليذا
ّ

التعدد والتعارض في األىداف وىذا بمحاوالتيا التنظيمية لحل ىذا التعارض يمكن أن نعظم األداء في مجال

معين وتضعفو في مجال آخر ،وبمعنى آخر فإن نجاح المنظمة في تحقيق ىدف ما يمكن أن يؤدي
تنظيمي ّ
إلى عدم قدرتيا عمى تحقيق النجاح ليدف آخر ،فمثال قد يؤدي تخفيض األسعار بيدف زيادة الحصة السوقية
لممنظمة إلى تخفيض الربحية ،وبالتالي عدم تعظيم الربحية ،ولحل مثل ىذا التعارض يمكن لممديرين االعتماد

عمى أسموب أو أكثر من األساليب األربعة التالية :التفاوض ،القبول ،التركيز المتتالي وتحديد األولويات.

التفاوض
:
-1

من خالل التفاوض ينخرط المديرون من أصحاب األىداف المتعارضة في عممية أخذ وعطاء من أجل إيجاد

يسمى بالتحالف،
حمول عممية لتحقيق مصالحيم المشتركة ،ويؤدي مثل ىذا النوع من التفاوض إلى ما ّ
والتحالف ما ىو إالّ إتحاد بين مجموعة من المديرين الذين يتفقون حول األىداف التنظيمية ،فالتحالف ينشأ
من خالل عممية التفاوض التي تسمح لممديرين بعبور نقط الخالف بينيم ،ومن ىذا المنطمق فإن الميزة

معين ،ويشير مصطمح التحالف إلى الطبيعة السياسية لتحديد
األساسية لمتحالف ىي تدعيم ىدف تنظيمي ّ
األىداف التنظيمية ومن خالل المناقشات والمفاوضات تستطيع كل مجموعة أن تحقق جزء من مصالحيا.
 -2القبول:

ويعني القبول أن المنظمة تقبل مستويات أداء مرضية وواقعية بدال من مستويات األداء العظمى أو المثمى.

إن قبول مستويات مرضية من األداء يساعد المنظمة عمى تحقيق العديد من األىداف التنظيمية في نفس

الوقت ،ومن الممكن في ىذه الحالة أن تحاول المنظمة تحقيق العديد من األىداف مثل الربحية والحصة

السوقية والمسؤولية االجتماعية دون أن تعظم أحد من ىذه األىداف.

المتتالي
:
 -3التركيز
معينة ثم تنتقل منيا
ويقصد بالتركيز المتتالي أن المنظمة تركز عمى مجموعة من األىداف
الميمة لفترة ّ
ّ
إلى مجموعة أخرو من األىداف في فترة تالية ،ويساعد ىذا األسموب المنظمة عمى مستوو مقبول من األداء
معين(مثل تدىور الحصة
ليدف ما قبل االنتقال إلى ىدف آخر ،فإذا ما حدثت كارثة في مجال تنظيمي ّ
السوقية) فإن اىتمام المنظمة يتوجو كمية إلى ىدف الحصة السوقية حتى يتم تحقيق أداء ومستوو مرضي
في ىذا المجال ،ثم تنتقل المنظمة إلى مجال تنظيمي آخر.

األولويات
:
 -4تحديد

معين –
ّ
أىمية ليدف تنظيمي ّ
تحدد اإلدارة العميا في ىذه الحالة سّمم األولويات لألىداف التنظيمية  ،إن إعطاء ّ
بقية األىداف سوف تيمل ،إن بقية األىداف سوف تظل موجودة
مثل تعظيم الربح -ال يعني بالضرورة أن ّ
ولكنيا سوف تمقى عناية أقل ،فعمى سبيل المثال إذا ما رغب مدير التسويق في إنتاج سمعة باىضة الثمن في

تقرر إنتاج السمعة
حين رغب مدير المبيعات في إنتاج سمعة ذات أسعار منخفضة ،فإنو يمكن لإلدارة مثال أن ّ
غالية الثمن بصفة أساسية( ىدف لو أولوية) مع تقديم مجموعة صغيرة من السمع منخفضة الثمن(ىدف أقل

أىمية).
ّ

