
 

 

  التغيير والتطوير إدارة الثاني:حل الواجب  

 كل الشكر لبرهي وبنت أبوووها لتعاونهم 

  1السؤال 
  ....التطوير التنظيمي من سمات

 ةالبيئة التقليدي
 ةالبيئة المعاصر
 قجميع ما سب
 ةالبيئة القديم

 

  2السؤال 
)نشاط منهجي طويل األمد مستديم يستند على إطار مفاهيمي و منطلقات أساسية و استراتيجيات وعمليات و 

تقنيات منبثقة عن العلوم السلوكية يستخدم إلحداث مقاصد مدروسة تأخذ أشكال التغيير اآلتية: تحسين، 

للمنظمة بهدف زيادة األداء تعديل، تجديد، تحديث، استجابة، بناء رؤية مستقبلية، على المستوى الكلي 

  ....المنظمي و تنشيط قدرات مواردها البشرية( يمثل تعريف

 ةالبيئة التنظيمي
 ةاالدارة التنظيمي
 يالتطوير التنظيم

 رالتغيي
 

  3السؤال 

  .....التطوير التنظيمي

 ةيشمل التغيير بالموارد البشرية واللوائح واألنظم
 قال شيء مما سب

 ةائح واألنظميشمل التغيير باللو
 ةيشمل التغيير بالموارد البشري

 

  4السؤال 



 :أن التحسينات قصيرة األجل  Kotterيرى

 نترفع من مستوى جهد العاملي
 رتسبب فاقد في وقت خطة التغيي
 نتخفض من مستوى جهد العاملي

 لتتعارض مع التغيير الفعا
 

  5السؤال 
 :ا للترتيب التاليبشكل عام فان مراحل ادارة عملية التغيير تتم وفق

 رتخطيط وتنظيم عملية التغيير ثم تشخيص المشكالت ثم اقرار الحاجة الى التغيير ثم تنفيذ ومتابعة التغيي
 رتشخيص المشكالت ثم اقرار الحاجة الى التغيير ثم تخطيط وتنظيم عملية التغيير ثم تنفيذ ومتابعة التغيي

 رثم تخطيط وتنظيم عملية التغيير ثم تنفيذ ومتابعة التغيي اقرار الحاجة الى التغيير ثم تشخيص المشكالت
 رتنفيذ ومتابعة التغيير ثم تخطيط وتنظيم عملية التغيير ثم تشخيص المشكالت ثم اقرار الحاجة الى التغيي

 

 

  6السؤال 
 :يتضمن ثالث مراحل رئيسية وهي  Kurt & Lewinنموذج

 دالتثبيت والتدعيم ثم تنفيذ التغيير ثم التهيئة واذابة الجلي
 مالتهيئة واذابة الجليد ثم تنفيذ التغيير ثم التثبيت والتدعي
 رالتثبيت والتدعيم ثم التهيئة واذابة الجليد ثم تنفيذ التغيي
 رالتهيئة واذابة الجليد ثم التثبيت والتدعيم ثم تنفيذ التغيي

 

 7السؤال
 ةاجح بالمنظمات يمر بالمراحل التاليالتغيير الن

 مالمقاومة ثم الرفض ثم االستكشاف ثم االلتزا
 ماالستكشاف ثم الرفض ثم المقاومة ثم االلتزا
  االلتزام ثم االستكشاف ثم المقاومة ثم الرفض

 ...الرفض ثم المقاومة ثم االستكشاف ثم االلتزام

 

 8السؤال

 :ان خطوات أولهاالدارة التغيير يتضمن ثم  Kotterنموذج

 رصياغة رؤية التغيي
 ..استشعار الحاجة للتغيير

  التخطيط للتغيير
 تتشخيص المشكال

 

 9السؤال
  ......التطوير التنظيمي يستهدف المنظمات

 .. الناجحة فقط

 طالمتعثرة فق
  الناجحة والمتعثرة معا  

 طالكبيرة الحجم فق
 

 01السؤال
 :أكرمان إلدارة التغيير تسع مراحل أولهم & يتضمن نموذج أندرسون

 تتشخيص المشكال



 راالستعداد لقيادة التغيي
  استشعار الحاجة الى التغيير

 رتأسيس العالقات مع المستهدفين بالتغيي
 

 11السؤال
  .......من حتميات التغيير وجود بيئة متغيرة باستمرار وسرعة

 ةخارج المنظم
 ةال عالقة لها بالمنظم

 ةنظمداخل الم
 داخل وخارج المنظمة


