
 النفس علم قسم

 عمل الثالثة للسنة المراكز دراسة و العمل تحلیل مقیاس في الخامس السداسي المتحان النموذجي التصحیح
  تنظیم و

 (نقاط 04) : األول السؤال اجابة

 أحد إلى الموكلة المھام من محددة مجموعة إلنجاز مھیأ و مصمم ھیكل في یندرج موضع أنھ على  المنصب :الوظیفة 
 األعوان

ِّل :الواجب   الواجبات من غیره عن یختلف والذي إدراكھ أو تمییزه الممكن الھامة الوظیفة أجزاء أحد الواجب یمث

َّع التي النشاط وحدة ھي المھام :المھمة   الواجب مجتمعة تصن

 و المعلومات من ممكن قدر أكبر على الحصول طریقھا عن یمكن التي العملیة تلك ھو العمل تحلیل:الثاني السؤال اجابة

 و واجباتھ  و شروطھ و بالعمل تتعلق خصائص من المعلومات ھذه تتضمنھ ما و تحلیلھ المراد العمل عن التفصیلیة البیانات

 (نقاط 04  )األخرى األعمال من غیره عن العمل ھذا تمیز شخصیة قدرات و مھارات من مستلزماتھ

 التفصیلیة،ـ الواجبات للوظیفة،ـ عام تعریف التنظیم،ـ في مكانتھا الوظیفة،ـ اسم ـ، الوظیفة وصف .أ: العمل تحلیل مواصفات

 یمارسھ الذي واإلشراف الوظیفة على الواقع اإلشراف المستخدمة،ـ والنماذج المواد المستخدمة،ـ واألدوات ،المعدات اآلالت

 مخاطره العمل،ـ ظروف اآلخرین،ـ على الوظیفة شاغل

 المجھود  الشخصیة،ـ السمات  الالزمة،ـ والدقة المھارة التدریب،ـ الخبرة،ـ ،ـ التعلیم ـ:شاغلھا في المطلوبة المواصفات .ب

 (نقاط 06) المھنیة المیول  والقدرات،ـ االستعدادات ـ.البدني

 (نقاط 06  )الثالث السؤال اجابة

الھدف من برنامج تحلیل الوظائف والفوائد التي ستعود علیھ وعلى ینبغي أن یفھم العاملین  (1)    

 .المنظمة من ا لبرنامج، وبالطبع یستطیع الرئیس المباشر أن یقوم بدور ھام في ھذا المجال

مھما كانت ضآلة الوظیفة فإنھا تشكل جانبا ھاما من حیاة الموظف، وھذا یتطلب من المحلل أن  (2)  

 .یشعر الموظف بأھمیة ما یقوم بھ من عمل حتى یستطیع أن یحصل منھ على ما یرید من معلومات

بة من أن الفرد ھو أكثر الناس معرفة بعملھ، ودور المحلل فقط ھو استخالص المعلومات المطلو (3)    

و ھذا یعني أن المحلل ینبغي علیھ إال یشعر .القائم بالعمل وتنظیمھا بالشكل الذي یساعد على االستفادة منھا

 .الموظف بأنھ أكثر منھ إلماما بالعمل أن ذلك مخالف للحقیقة

ن یجب على الخبیر أن یحاول التحدث الى الموظفین والمشرفین بنفس لغتھم في العمل وھذا یتطلب أ (4)  

 .یكون ملما بعض الشيء بمصطلحات المھنة ألن ذلك یسھل مھمة االتصال بین الطرفین


