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 المحاضرة الرابعة

 ؟مفهوم االداراك ما .1

بأنه " العملٌة التً من خاللها ٌنظم وٌترجم األفراد انطباعاتهم اإلدراك  (Robbinsٌعرف روبنس ) - أ

  الحسٌة من أجل أن ٌعطوا معنى لما ٌدور داخل بٌبتهم.

  .“عملٌة ذهنٌة تساعدنا فً تفسٌر وفهم ما ٌحٌط بنا” اإلدراك بأنه   (Kinicki) كًٌعرف كٌنٌ - ب

 .عملٌة تنظٌم المعلومات الواردة من البٌبة بحٌث تؤدي معنى اإلدراك بأنه (Gibson) قٌبسون  وٌعرف - ت
 

وتفسٌرها، معرفة ذهنٌة ٌقوم فٌها الفرد باستقبال المعلومات المرتبطة بالمثٌرات وتنظٌمها،  االدراك هو؟ .2

 وإعطابها معانً خاصة قد تختلف عن الواقع ، ثم التصرف وفق هذا المعنى.
 

 هل هناك فرق بٌن اإلدراك واإلحساس؟  .3

أو الشعور هو استقبال الفرد لمثٌر خارجً من خالل حواسه الخمس )السمع والبصر  اإلحساس - أ

 .واللمس والشم والتذوق( فهو عملٌة فسٌولوجٌة وعصبٌة

فهو أكثر شموال من اإلحساس حٌث أنه عملٌة معرفٌة ذهنٌة تنتقً وتختار من بٌن  أما اإلدراك - ب

 ،ثم تنظٌم هذه المعلومات وتفسٌرها وإعطابها معنى ،المعلومات التً توصلها الحواس للمخ

  .جزء من اإلدراكهو وبالتالً اإلحساس 
 

 ؟ خطوات عملٌة اإلدراكما .4

الحسٌة )الحواس(  اإلدراكٌة بوصول المثٌرات إلى مراكز االستقبال تبدأ العملٌة /اإلحساس بالمثٌرات المحٌطة -

                        ثم تنقل الى المخ

 بعض المثٌرات ومن ثم ٌوجه حواسه إلٌهالحٌث ٌوجه الفرد انتباهه  / االنتباه  -

                 بتنظٌم المعلومات وترتٌبها على أساس التشابه أو التكامل ٌقوم المخ   /تسجٌل المعلومات وتنظٌمها -

، وقد تأخذ االستجابة سلوك إقدام الفرد على سلوك معٌن فً ضوء تفسٌره للمدركاتأي  /التفسٌر  -

 ظاهر)فعل(، أو مستتر)مشاعر

                                     .االستجابة السلوكٌة -
 

  ؟العوامل المؤثرة على اإلدراك الىٌمكن تقسم    .5
 

 جمٌع ماسبق. -            البٌبة. -            الفرد. -     المثٌر. -

 ؟هً العوامل المتعلقة بالمثٌر  .6

 .العوامل المتعلقة بتنظٌم المثٌرات -ب     . العوامل المتعلقة بانتقاء المثٌرات - أ
 

فمنها ما ٌكون  ،فً درجة تأثٌرها فً االنتقاء اإلدراكً للفرد العوامل المتعلقة بالمثٌر تختلف خصابص .7

 :بما ٌلًوتتمٌز  ،ومنها ما ٌكون تأثٌره ضعٌفا ،تأثٌره قوٌا

مثال الصوت الصاخب  مقارنة  ،أكبرواحتمال إدراكه  أكثركان تأثٌره  قوٌاكلما كان المثٌر  /شدة المثٌر وقوته -

             بالهادي

                أكبرأو أطول كانت قدرته على التأثٌر  أكبر حجم الشًءكلما كان   / الحجم -

 أكبركلما كان المثٌر متمٌزا فً المجال كانت فرصته فً جذب االنتباه  /التباٌن  -

حٌث أن التكرار ٌزٌد من احتمال إدراك الفرد  ،كلما زاد تكرار المثٌر كانت فرصة جذبه لالنتباه أكبر /التكرار -

                           للمثٌر

                   .لالنتباه من الهدوء االحركة أكثر جاذب /الحركة  -



فالمثٌر المألوف فً المجال الجدٌد ٌكون أكثر ، كلما كان المثٌر جدٌدا كان أكثر جذبا لالنتباه /األلفة والجدة -

        تأثٌرا
 

 ت.العوامل المتعلقة بتنظٌم المثٌراما  .8

              راها فً شكل وخلفٌةٌإلى تنظٌم المدركات البصرٌة التً ٌمٌل الفرد  /الشكل والخلفٌة -

وكلما زادت درجة تشابه  ،المثٌرات المتشابهة أدعى إلى سرعة إدراكها من المثٌرات المختلفة /التشابه -

                       .المثٌرات كلما كان هناك مٌل أكبر نحو إدراكها كمجموعة واحدة

تجعل  ،ٌقصد به التقارب الزمنً أو المكانً وظهور عدة مثٌرات فً منطقة مكانٌة أو زمنٌة واحدة /قاربالت -

 الفرد ٌمٌل إلى تنظٌمها فً مجموعة مثٌرات واحدة، مجموعة موظفٌن ٌعملون فً مكتب واحد

                     ٌمٌل الفرد إلى إدراك المثٌرات المستمرة /االستمرار  -

      .مٌل الفرد إلى استكمال المعلومات الناقصة لٌدركها ككل متكاملأي  /سد الثغرات -
 

 

  ما ٌلً : هاأهمهً العوامل الذاتٌة المؤثرة على اإلدراك ، من  العوامل المتعلقة بالفرد - .9

 .الخبرات السابقة - أ

ٌؤثر تعلم الفرد وخبراته وتجاربه إلى اختٌار وانتقاء المثٌرات التً ٌمكن أن ٌعطٌها انتباهه، مثال الموظف 

  حساسٌة تجاه موقف مشابه. لهالذي تعرض لموقف معٌن فً الماضً ستصبح 

 . الحاجات والدوافع - ب

صاحب الحاجة تلعب حاجات الفرد غٌر المشبعة دورا هاما فً اختٌار ما ٌثٌر انتباهه من مواقف أو أحداث، 

  .االقتصادٌة سٌتأثر باألخبار عن سٌاسة األجور

 .الشخصٌة - ت

وٌتضح تفاوت أدراك كبار السن عن  ،الخبرات تؤثر شخصٌة الفرد على إدراكه للمثٌرات من مواقف وأحداث

من العوامل المؤثرة فً الشخصٌة القدرات العقلٌة، القٌم، المعتقدات، كلها تؤثر فً . والشباب لنفس المواقف

 .إدراك الفرد لألحداث وتفسٌرها وإعطابها معنى
 

 ً.النسق اإلدراك - ث

  .بمنظمة أخرى مقارنة المنظمة الواحدة لألمور بصورة متشابههحٌث ٌفسر األفراد فً 

 . المستوى االقتصادي واالجتماعً -ر     

 . ٌختلف عن إدراك الفقٌر لنفس المبلغ مابه ـٌؤثر هذا المستوى على إدراك األفراد لألشٌاء فإدراك الغنً ل

 .تأثٌر الحالة النفسٌة الراهنة على اإلدراك  - ج

 عن لو كان فً حالة نفسٌة غٌر مستقرةفإذا كان الفرد هادبا فإنه ٌدرك المثٌرات بصورة تختلف 

 ٌم.االتجاهات والق  - ح

حٌث ٌدرك الفرد اتجاهاته فإذا كان لدى الربٌس فً العمل اتجاهات سلبٌة نحو أحد مرؤوسٌه فإنه سوف 

 ٌدرك من سلوكه وتصرفاته ما ٌؤكد اتجاهاته

 .الحب والكراهٌة  - خ

رزٌن..(، وإذا نقلب الى كراهٌة ٌرى فٌه  ٌرى المحب فً حبٌبه الى كل الصفات الحمٌدة )عاقل، مؤدب،

 سوء األدب، الغلظة
 

أن البٌبة المحٌطة بالمثٌرات أو الشا الذي ٌتم إدراكه ٌكون له أثر كبٌر فً الطرٌقة التً ٌتم  .........ٌؤكد .11

  .وتأثٌر البٌبة االجتماعٌة، بها استقبال المعلومات، وهنا ٌجب التفرقة بٌن تأثٌر البٌبة المادٌة

(eitzR) 

 ؟بالنسبة للبٌبة المادٌة فإن إدراك أو عدم إدراك المثٌرات ٌتوقف على مدى تمٌزها .11

 مثل اسمك آلنه ٌذكر لك التعداد وفقره خطأوالتعرٌف  تذاكر التعداد مهم 

 الدكتور خطٌر أتى بسؤال من نهاٌه التعرٌف وتقوله هً الحاجات والدوافع

 خ



وإن كانت تحتوي على نفس  ،فاستقبال الموظف لرسالة عادٌة تختلف عن استقباله لبرقٌة عاجلة - أ

 .المعلومات

الثانٌة بعد كذلك فإن سماعك لجرس الهاتف فً الثانٌة ظهرا ٌختلف عن سماعك لنفس الجرس فً  - ب

  .منتصف اللٌل
 

 هً ؟ بالنسبة للبٌبة االجتماعٌة فإن لها تأثٌرها على عملٌة اإلدراك .12

فانتقاد المدٌر أو نصحه ألحد مرؤوسٌه أمام زمالبه تجعل المرؤوس ال ٌركز فً النصابح بقدر تركٌزه  - أ

  .على رد فعل زمالبه تجاه هذا الموقف

عملٌة اإلدراك حٌث ٌختلف اإلدراك باختالف انتماء األفراد  كما ٌؤثر  اإلطار البٌبً والثقافً على - ب

  .لثقافات مختلفة
 

 ؟كما ٌرجع التأثٌر الثقافً على اإلدراك  إلى ثالثة عوامل ربٌسٌة هً  .13

   . والبد وهذا ٌختلف من الرٌف عن تفرض البٌبة على األفراد أداء أشٌاء معٌنة أكثر من اآلخرٌن/الوظابف الشابعة -

         .والتقالٌد على اإلدراك ففً الثقافة الغربٌة مثال للوقت تقدٌر واحترام كبٌر .......تؤثر /العادات -

      .كلمات تستخدم بمعانً مختلفة فً الثقافات المختلفةفال ،على اإلدراك .........تؤثر  /تنظم االتصاال -
 

 ؟معوقات اإلدراكما .14

     وهً عملٌة تصنٌف األفراد أو األشٌاء بناء على ما ندركه /التنمٌط -

فالشخص الذي ٌؤدي  ،وتعنً استخدام خاصٌة واحدة كأساس لتكوٌن انطباع عام أو تقٌٌم الفرد /تأثٌر الهالة -

 . مهمة جٌدة قد ٌنظر إلٌه على أنه كفء فً جمٌع الجوانب

بالتركٌز على ٌقوم  ،وهً ترشٌح الفرد للمعلومات أو المؤثرات المؤلمة أو المحزنة حٌث /الدفاع اإلدراكً -

  .وٌتجاهل المعلومات التً تتنافى معها المعلومات التً تدعم آرابه
 

 أشخاص آخرٌنوهو أن ٌعزي الفرد الجانب السٌا من خصابصه أو مشاعره إلى  /اإلسقاط -

  لتقلٌل المعوقات اإلدراكٌة هناك عدد من العوامل ٌمكن من خاللها تجنب المشاكل اإلدراكٌة أهمها ما ٌلً : .15

  .الدقة فً المعلومات - أ

  .اإلدراكدقة ولزٌادة المعلومات  زٌادة عدد مرات المشاهدات - ب

  .االعتماد على مصادر معلومات متنوعة مما ٌقلل من درجة التحٌز - ت

 .االعتماد على معلومات مخالفة لمعلومات الفرد لتجنب عملٌة اإلسقاط  - ث

 

 ؟ العالقة بٌن اإلدراك ومجال السلوك التنظٌمًما .16

  .ٌراعً االختالفات اإلدراكٌة تجنب إصدار األوامر واألحكام بشكل موحد ال  - أ

  .واستقبالها بدقة  تساعد المدٌر فً انتقاء الرسابل االتصالٌة  - ب

 فً تقلٌل الصراع التنظٌمً تساعد  - ت

حٌث ٌجب ، تعتبر هامة عند الحكم على األفراد بهدف اختٌارهم وتعٌٌنهم أو ترقٌتهمعملٌة اإلدراك   - ث

  .التخاذ القرار الموضوعً تجمٌع أكبر قدر ممكن من المعلومات

حٌث ٌجب على من ٌقوم بتقٌٌم األداء تجنب االنسٌاق وراء مشاعره  ،عملٌة تقٌٌم األداء باإلدراكتتأثر  - ج

  .فً الحكم على األشخاص من خالل االنطباع األولً أو المعرفة العامة

 

 

 

 تكررت مرتين باالمتحان خ

 خ

 تحان مهمه الفقرة ذاكر التعداد وكل تعريف ستأتي فقرة باالم

 خ

 خ

 خ



 ٌكون بأستطاعه الفرد إدراك بدرجه أكبر؟ .17

 المثٌرات المتشابهه مقارنه بالمثٌرات غٌر المتشابهه  -

 المثٌر ذو الصوت المرتفع مقارنه بالمثٌر الهادىء  -

 المتمٌزة والمتكررة  -

 المثٌر ذو الصوت المرتفع مقارنه بالمثٌر الهادىء -

  ) تقلٌل الصراع التنظٌمً بٌن االفراد والجماعات( من مزاٌا توظٌف االدراك فً مجال السلوك التنظٌمً .18

 ؟ ضمن مزاٌا توظٌف االدراك ضمن مجال السلوك التنظٌمً واحدة من االتً ، التصنف .19

  .تجنب إصدار األوامر واألحكام بشكل موحد ال ٌراعً االختالفات اإلدراكٌة -

 .تساعد المدٌر فً انتقاء الرسابل االتصالٌة واستقبالها بدقة  -

 تساعد فً تقلٌل الصراع التنظٌمً -

 التً ٌحصل علٌها االفراد  زٌادة المكافأت المادٌه -

 

 غالباً الٌستطٌع الفرد إدراك بدرجه أكبر ؟ .21

 المثٌرات المتباعدة مكاناً مقارنه بالمثٌرات غٌر المتباعدة مكاناً  -

 

 المعلومات القدٌمه     من المعوقات االدراكٌه االعتماد على ؟ .21

 

 

 

 خ

 خ

 خ

 خ

 خ



 المحاضرة الخامسة

 التعلم

 فً السلوك نسبٌاً الدابم   ؟بأنهفً التغٌٌر التعلم  ٌعرف .1

 

  خصابص التعلم ؟من   .2

 التغٌر الدابم النسبً ولٌس التغٌٌر الوقتً  -ب                          (التغٌٌر)سلبً أو اٌجابً - أ
  تعد الخبرة عنصر ضرورٌاً   -ج     ٌؤثر التغٌٌر فً السلوك الحالً والمستقبلً - ب
 . بالخبرة والممارسة، ولٌس المتعلق  بنضج الفرد - ت

 
 ؟هً Theories of Learningنظرٌات التعلم   .3

 الشرطً التقلٌدي - أ
 ً بافلوفروسالعالم ال

  .المثٌر غٌر الشرطً)طبٌعً( والمثٌر الشرطً )غٌر الطبٌعً(
           

 رطً الفعالشال - ب
  skinnerاألمرٌكً 

 المثٌر واالستجابة
 ابج الجٌدةتٌفكر وٌحلل وٌختاراالستجابة المحققة للن

 .لتكرار السلوكات ذات النتابج النافعة وٌقلل من تكرار السلوكات ذات النتابج الضارة
 

  .نظرٌة التعلم االجتماعً - ت
  .وتقلٌدهم ضمن إطار اجتماعً معٌنأن الفرد ٌمكنه التعلم من خالل مالحظة  سلوك اآلخرٌن  -
أن وجود النماذج فً حٌااة الفارد مان الوالادٌن واألصادقام والمدرساٌن تجعلاه ٌقتابس ماننم بعا  األنمااط  -

  .السلوكٌة 
   
       (()) التعلم االجتماعًمدى قدرة االفراد على استٌعاب تصرفات النموذج المقلد تصنف ضمن عوامل   -

 حسب نظرٌه التعلم االجتماعً ؟
 ٌتجه الفرد الى تكرار السلوكٌات النافعه وٌتجنب السلوكٌات الضارة  -
 ٌتجه تقدٌم النصح واالرشاد للفرد الذي ٌتعلم بالمحاوله الخطأ  -
 ٌتعلم الفرد من خالل مالحظه سلوك االخرٌن وتقلٌدهم  -
 التوجد اجابه صحٌحه -
  .التعلم بالمحاولة والخطأنظرٌة  - ث

 النفس األمرٌكً  ثورندٌكعالم 
 .ٌكتسب المنارات وٌتعلمنا عن طرٌق المحاولة والخطأ)االنسان والحٌوان( الكابن الحً  -

  الناجحة وٌتجنب المحاوالت الفاشلةٌمٌل إلى تثبٌت المحاوالت   -

 ) من نظرٌه التعلم بالمحاوله والخطأ( تعلم قٌادة السٌارةأمثله علٌنا  -

 

 ضمن تجربه ثورندٌك ؟ -
 استطاع القرد ان ٌصل الى الموز المعلق بأستخدام الصنادٌق -

 استطاع القط الجابع فتح الصندوق والوصول الى االكل الموجود فً الخارج  -

 سال لعب الكلب عند سماعه صوت الجرس -

 

 

 

 باالختبار ٌذكر لك جمٌع الفقرات وفقره خاطبه انتبنوا %100 منمه خصابص التعلم باالختبار

 جامت باالختبار 

 جامت باالمتحان الدكتور حاول ٌغٌر صٌغه الفقره بالكامل الواضح فٌنا كلمه المقلد 

 جامت باالختبار 

 جامت باالختبار 



  .نظرٌة التعلم باالستبصار - ج

  ) من نظرٌه التعلم باالستبصار(  Kohlerتجربة كوهلر 

 جزبٌا او كلٌا.، أوبطٌبا او سرٌعاوٌكون 

استطاع الفرد الوصول الى الموز المعلق من خالل وضعه للعدٌد من الصنادٌق فوق بعضنا البع  ضمن  -

  كوهلر هوتجربه 

 

  حسب نظرٌه التعلم الشرطً التقلٌدي فإن الفرد المتعر  للمثٌر .4

 ) الشرطً الفعال(ٌفكر وٌحلل ، ثم ٌختار استجابه ذات نتابج جٌدة  -

 )المحاوله والخطأ(ٌمٌل الى تثبٌت المحاووالت الناجحه وٌتجنب الفاشله  -

 التقلٌدي()االجتماعً ٌتعلم من خالل مالحظه سلوك االخرٌن وٌحاول تقلٌدهم  -

 التوجد إجابه صحٌحه  -

 ؟عوامل تؤثر فً عملٌة التعلم االجتماعً .5

  اإلثارة وجلب االهتمام. علىلنموذج محل التقلٌد قدرة ا - أ

  .قدرة األفراد على استٌعاب تصرفات النموذج - ب

  .د مشاهدته إلى أفعالعقدرة تحوٌل النموذج ب - ت

  والتدعٌم لعلمٌة التقلٌد.تعزٌز الوجود  - ث

 

 ؟ هً المبادئ االساسٌة للتعلم .6

  التعلم الموزع بٌن الفترات -ج           المكافأة المادٌة والمعنوٌة -ب            التعلم له دافع - أ

  أهمٌة الفنم أثنام عملٌة التعلم-ع          ع مواد ومجاالت التعلمٌتنو  -هـ      ةالمشاركة االٌجابٌ - ر

  لتوجٌه واإلرشادا  -ي                     التكرار - ز

 

 واحدة من االتً ، لٌست من المبادىم االساسٌه للتعلم ؟ .7

 وجود مكافأه مادٌه أو معنوٌه -وجود دافع للتعلم       -      وجود مانع للتعلم -       المشاركه االٌجابٌه -

 

 الحظوا فقرة أخرى ٌقولك أهمٌه الفنم أثنام عملٌه التعلم تعتبر من ؟ .8

 موانع اإلدراك  -            مبادىم التعلم -التعزٌز        مبادىم -موانع التذكر        -

 

 أٌضاً فقرة أخرى على التعلم ٌقولك واحدة من الحاالت التالٌه التساعد الفرد على التعلم الفعال ؟ .9

  التعلٌم بدون توجٌه أو إرشاد -التعلٌم المتنوع من حٌث المواد           -

 التعلٌم بالتكرار  -التعلٌم الموزع على فترات زمنٌه         -

 

 .تعزز السلوك  . إنتاجٌته تودي إلى )زٌادة اإلنتاجٌة(منح مكافبة لموظف رفع من  .10
 

 ٌصنف ضمن تعزٌز السلوك ؟ .11

 عدم اهتمام المدٌر بالموظف سامً بسبب نقله أخبار زمالبه إلٌه -

 توجٌه خطاب تقدٌر الى الموظف سامً المتعاون مع زمالبه فً العمل  -

 تعر  الموظف سامً الى عقوبات بسبب عدم التزامه بأوقات الدوام  -

 توجٌه إنذار الى الموظف سامً غٌر الملتزم بالدوام الرسمً الٌومً  -

 

الفقرة اتت باالمتحان غٌر مستبعد بأنه ٌختار فقره اخرى باالمتحان القادم  هذه

100% 

 تأتً باالمتحان ركزوا على النقاط حفظوهم مثل اسمكمالمبادىم االساسٌه للتعلم وسجامت باالختبار 

 جامت باالختبار فعآل السؤال ٌضٌع فانتبنوا له لٌست من المبادىم 

جامت باالختبار اللً ماراح ٌذاكر 

صح أكٌد ماراح ٌقول التوجد اجابه 

  فاالسبله دقٌقه وفعآل صعبهصحٌحه 

 جامت باالختبار 

 من شرح الدكتورررجامت باالختبار 

 جامت باالختبار 



)االلتزام بالمواعٌد الحضور لتجنب اإلنذارات  حالة الموظف الذي ٌقوم بالسلوك المرغوب بغٌة تجنب العقاب .12

 . تعزز السلوك  والخصومات(

  تعزٌز السلوكمنح مكافأة لموظف رفع من إنتاجٌته ٌؤدي إلى ؟  .13

 

  تعزٌز السلوكٌقوم الموظف سامً بنقل اخبار زمالبه إلى ربٌسه الذي ٌقوم بمدحه؟  .14

 

 غالباً ماتنطبق حاله تعزٌز السلوك على حاله : مدح المدٌر للموظف سامً على  .15

 عدم نقله آلخبار العاملٌن بعد ان كان الٌنقلنا  -عدم نقله آلخبار العاملٌن بعد ان كان ٌنقلنا       -

 نقله آلخبار العاملٌن بعد ان كان الٌنقلنا  -نقله آلخبار العاملٌن بعد ان كان ٌنقلنا             -

، فإذا توقف المدٌر عن المدح ٌتوقف الموظف عن نقل موظف ٌنقل األخبار إلى ربٌسه الذي ٌمدحه على ذلك .16

  أضعاف السلوك.  االخبار

 

  أخماد السلوك.  ملتزم بالدوامتوجٌه انذار الى موظف غٌر   .17

 

 أضعاف السلوك توجٌه إنذار الى الموظف سامً غٌر الملتزم بالدوام الرسمً الٌومً ٌؤدي الى ؟ .18

 

تعر  الموظف سامً هذا االسبوع الى عقوبات بسبب عدم التزامه بأوقات الدوام الرسمً خالل الشنرٌن  .19

 الماضٌٌن ، بعد ذلك لوحظ المدٌر ان تلك العقوبات لم تغٌر من سلوكه ؟

  عدم تكرار العقاب -عدم تعرٌفه بنتابج سلوكه       -       عدم معاقبته من البداٌه -

 

توقف المدٌر عن قبل سنه كان الموظف سامً ٌنقل أخبار زمالبه الى ربٌسه الذي كان ٌمدحه على ذلك االن  .20

  أضعاف السلوك مدح الموظف سامً ؟

 

 اخماد السلوك؟  فً العمل ٌؤدي الىعدم توجٌه خطاب تقدٌر الى الموظف سامً المتعاون مع زمالبه  .21

 

 ؟عالٌة أنظمة العقوبات فً المنظمةفً زٌادة ف ةساعدالمعوامل ال .22

  .تطبٌق العقاب فً المرحلة األولى لنشأة السلوك غٌر المرغوب - أ

  الحسم والسرعة فً التطبٌق. - ب

 فٌه  توجٌه العقاب إلى السلوك غٌر المرغوب - ت

  تجنب إهدار كرامة الفرد المعاقب. - ث

  تعرٌف الفرد بالسلوكٌات غٌر المرغوبة وكٌفٌة تجنبنا. - ج

  .االٌجابٌةهو نفسه مصدر الحوافز  ،مصدر العقابٌجب أن ٌكون الفرد  - ح

  ٌجب توفٌر بدٌل للسلوك غٌر المرغوب فٌه. - خ

  : ضرورة أن ٌكون الفرد مصدر الحوافز االٌجابٌه هو نفسه مصدر العقاب غالباً ماتؤدي إلى .23

 نظام التدرٌب -نظام االتصال          -      العقوبات نظام -نظام تقٌٌم االدام      -

 

 احد الوظابف العقلٌة التً ٌتمكن بنا الفرد من استرجاع ما تعلمه من خبرات ومنارات عند حاجته ؟التذكرهو .24

  راحل التذكر:م .25

  ؛االحتفاظ بما تم تعلمه -                   .التعلم واالستظنار)االكتساب( -

 التعرف: أي معرفة أن هذا الموقف سبق المرور علٌه  -  استعادة المعلومات والخبراتاالسترجاع: أي  -

 

الفقرة اتت باالمتحان غير مستبعد بأنه يختار فقره اخرى  هذه

 جامت باالختبار 

  من شرح الدكتور جامت باالختبار

 سؤال صعب فقط للفاهمٌن جامت باالختبار 

  من شرح الدكتور باالختبارجامت 

  من شرح الدكتور جامت باالختبار

 جامت باالختبار 

 جامت باالختبار 

 جامت باالختبار 

 جامت باالختبار 



 .طرٌقة التعلم، مواد التعلم -    سرعة وبطا التعلم بٌن األفراد -  :العوامل المؤثرة فً التذكر .26

 

 ٌمثل التذكر ؟ .27

 الوجه االمامً لعملٌه التعلم   -التعلم        الوجه الخلفً لعملٌه  -

  الوجه االٌجابً لعملٌه التعلم -       الوجه السلبً لعملٌه التعلم  -

 

عدم القدرة على تذكر بع  الخبرات والمعلومات التً سبق اكتسابنا وتعلمنا، أي الفشل فً ؟ هو النسٌان .28

  االحتفاظ بما تعلمناه، وٌمثل الوجه السلبً لعملٌة التعلم.

 

  العوامل المسببة للنسٌان: .29

 المواقف االنفعالٌة المؤلمة بالنسبة للفرد -ج             االكتمال والمعنىعامل  -ب       عامل الزمن - أ

 التكرار عدم تثبٌت موضوع التعلم عن طرٌق -خ           تغٌر المٌول واالهتمامات -ن       عامل التداخل - ي

 

 ؟  واحدة من االتً ، لٌست من العوامل المسببه للنسٌان .30

 تغٌر المٌول واالهتمامات -  اكتمال المعنى  -    تداخل مواد التعلم  -  طول فترة التعلم مع عدم االستعمال -

 

 غالباً ماتحقق استراتٌجٌه االنطفام  .31

 العقاب  -         الالتدعٌم -التدعم السلبً        -التدعم االٌجابً           -

 

 باالختبار ٌذكر لك جمٌع الفقرات وفقره خاطبه انتبنوا %100 باالختبار منمه العوامل المسببه للنسٌان

 فركزوا علٌنا االسبله اشوي خبٌثه هههالسؤال تكرر اكثر من مره 

 سؤال من سٌربح الملٌون اقصد لالذكٌام فقطجامت باالختبار 

 سؤال فنم جامت باالختبار 



 ملخص المنادي 

 

 المحاضرة السادسة
 القٌم

 
 ؟ بأنهاالقٌم  Kluchonكلوكهن  عرف .1
، وهذا ٌؤثر على فٌه بوما هو غٌر المرغو مفهوم ضمنً أو صرٌح ٌوضح للفرد أو للجماعة ما هو مرغوب فٌه”

 “اختٌار األسالٌب واألهداف وردود األفعال
 

 “.وأهدافنامعتقدات تحدد شكل تصرفاتنا  ؟القٌم بأنها  Cooper كوبر.  2

 
 “.معاٌٌر تحدد توجهات الفرد وتصرفاته؟القٌم بأنها  Bengstonكما عرف . 3

  
 ؟القٌم ”بأن  مندل وجوردانٌرى . 4

لٌست شٌئا مطلقا وإنما هً عرضة للتأثر باإلطار الثقافً، ولٌست حالة مثالٌة ولكن ٌمكن تكوٌن فكرة عن 
 “.قٌم الفرد من خالل أفعاله

 
 ؟لقٌم هً. ا5
مجموعة من المشاعر واالحاسٌس الداخلٌة التً تؤثر فً سلوك االفراد وتحدد مدى توافقهم وانسجامهم مع  - أ

 باقً اعضاء الجماعة التً ٌنتمون الٌها.
 

  ؟. من خصائص القٌم 6
 .معاٌٌر توجه سلوك األفراد وتحكم تصرفاتهمهً  - أ
 .ع من التوازن الداخلً للفرد مع البٌئة المحٌطة بهتسهم فً أحداث نو - ب
 القٌم لٌست األفعال ولكنها تتحدد من خالل األفعال أو التصرفات. - ت
  وتختلف من مجتمع آلخرتتباٌن القٌم  - ث
  تتصف القٌم بالثبات النسبً - ج
 .هناك فرق بٌن قٌم العمل وقٌم الفرد الشخصٌة - ح

 
 . واحدة من االتً لٌست من الخصائص الرئٌسٌه للقٌم ؟7        
 انها تختلف من مجتمع آخر -                                 سلوك األفراد وتحكم تصرفاتهم دةمعاٌٌر توجانها   -       
 أنها ثابته التتغٌر -    فً أحداث نوع من التوازن الداخلً للفرد مع البٌئة المحٌطة به.انها تساهم  -       

 
 .  غالباً ماتصف القٌم بأنها؟8     

 تسهم فً أحداث التوازن الخارجً  -متشابهه بٌن المجتمعات المختلفه         -         ثابته نسبٌاً  -  
     

 ؟أهمٌة القٌم  .9     
 التزام الجماعة بقٌم معٌنة -         .إدراكه للمواقف والمشاكل التً ٌواجهها ىقٌم الفرد تؤثر عل -
 .تحدد القٌم االتجاهات -                  .تؤثر على الطرٌقة التً ٌتعامل بها الفرد مع اآلخرٌن -
 .القرارات المتخذة تؤثرشكل -                                   .تسهم القٌم فً تشكٌل أخالقٌات العمل -

 
 . واحدة من االتً التدخل ضمن أهمٌه القٌم ؟11     

 تسهم القٌم فً تشكٌل أخالقٌات العمل -        تؤثر على الطرٌقة التً ٌتعامل بها الفرد مع اآلخرٌن -
 تؤثرشكل القرارات المتخذة -             تؤثر فً شكل الصراع بٌن االفراد داخل المنظمه -
 

 

 % سوف تجً سؤال منها 100جاءت باالختبار 

 هذا سؤال االختبار على الفقرة السابقه  

 % سوف تجً سؤال منها100جاءت باالختبار 

 % سوف تجً سؤال منها تكررت مرتٌن 100جاءت باالختبار 



 ملخص المنادي 

 ؟. مصادر القٌم11
 االسرة. -             الخبرة. -          منظمات االعمال. -     المصدر االجتماعً. -  الدٌن. -

 

 
 ؟خصبا للقٌم مثل للكثٌر من القٌم اإلنسانٌة والدٌن اإلسالمً ٌعتبر مصدراً  ٌعد الدٌن أساساً . 12

  تحري الحالل، تحرٌم الرشوة والربا والسرقة: المادة وسٌلة ولٌست غاٌة، القٌم االقتصادٌة - أ
 
 

 لسٌاسٌه  –الدٌنٌه  –االجتماعٌه  – االقتصادٌه فً دٌننا االسالمً تصنف تحرٌم الرشوة والسرقه ضمن ؟
 التعاون والشورى والعدل بٌن الناس . :القٌم االجتماعٌة - ب
 النظافة وجمال الثوب والفعل. القٌم الجمالٌة الحسٌة: - ت
 العفة وصٌانة الجوارح. :القٌم الجمالٌة المعنوٌة - ث
 القوي األمٌن. ، اختٌارحذر االسالم من السلطة ألنها فتنة  :القٌم السٌاسٌة - ج
  والبحث عن الحقٌقة. : حث االسالم على التفكر القٌم النظرٌة - ح

 
 ؟هو لمصدر االجتماعًا.13

 ٌعد الفرد جزءا من المجتمع الذي نشا فٌه، حٌث تتشكل قٌم الفرد وفقا لطبٌعة المجتمع.

 

 ؟هً  الخبرة .14
 الصحة والسجٌن ٌقدر قٌمة الحرٌة.فالمرٌض ٌقدر قٌمة 

 

 األصدقاء  -الدٌن       -       الخبرة -االسرة      -؟  تقدٌر المرٌض لقٌمه الصحه ٌستمده من .15

 

 ؟هً منظمات األعمال أو جماعات العمل .16
 الفرد ٌستمد قٌمه أٌضا من قٌم المنظمة أو الجماعة التً ٌعمل فٌها

 ؟هً األسرة .17
اللبنة األولى فً بناء قٌم الفرد، حٌث ٌتعلم الفرد المعاٌٌر الحاكمة للتصرفات، والخطأ والصواب والمرفوض  

 والمقبول.

 

 ؟من تصنٌف القٌم .18

 Kluchonتصنٌف كلوكهن  -ج      Rokeachتصنٌف روكٌتش  -ب       Sprangerتصنٌف سبرانجر  - أ

 

 ؟سبرانجر القٌم إلى ستة أنماط هًقسم  .19

العلمٌة والفنٌة  األنشطة وٌركز اهتمامه علىحٌث ٌعتقد الفرد فً أهمٌة الثروة المادٌة  النمط االقتصادي: - أ
 تعظٌم الثروة.والصناعٌة والتجارٌة التً توصله إلى 

فهو ال ٌرى نفسه إال فً الجماعة، إذ  ٌعتقد الفرد أنه ال قٌمة لذاته بعٌدا عن الناسحٌث  النمط االجتماعً: - ب
 وتقدٌم النصح واالرشاد لهم. ٌهتم بالمشاركة والتعاون واحترام مشاعر الغٌر

 
 

 الفرد الذي ٌهتم بالمشاركه والتعاون واحترام مشاعر الغٌر ٌصنف حسب سبرانجر ضمن ؟
 النمط االقتصادي -         النمط االجتماعً -النمط الدٌنً           -النمط الجمالً               -

 
 

 جاءت باالختبار 

 الحظوا سؤال االختبار  

 سؤال االختبار على الفقرة السابقه  

 الحظوا سؤال االختبار  على الفقرة النمط السٌاسً

 البد فقرة باالمتحان ركزوا علٌهم

 سؤال االختبار  على الفقرة النمط السٌاسًالحظوا اٌضاً 



 ملخص المنادي 

 حسب سبرانجر الفرد ذو النمط االجتماعً غالباً ماٌعتقد ؟
 ان سعادته فً الحٌاه مرتبطه بااللتزام بالقٌم الروحٌه -                      انه القٌمه لذاته بعٌداً عن الناس -
 فً اهمٌه تحقٌق المركز االدبً واالقتصادي  -فً أهمٌه الثروة المادٌه                                -

 
ة الموصلة الى الرضا ٌعتقد الفرد أن سعادته فً الحٌاة مرتبطة بقدرة االلتزام بالقٌم الروحٌ  النمط الدٌنً: - ت

 أهم سلوكٌاته انكار الذات. الروحً ومن
ٌعتقد الفرد فً داخله بضرورة الصدق واألمانة والتفكٌر والدراسة المتعمقة وتعظٌم التراكم  النمط النظري: - ث

 )ال محاباة وال مجامالت(.العلمً وعدم االهتمام بالنواحً االجتماعٌة 
أي أداء األعمال حٌث ٌعتقد الفرد فً أهمٌة الجمال، لذا فهو ٌهتم بالسلوكٌات المثالٌة،  النمط الجمالً: - ج

 واألنشطة على الوجه األمثل.
االهتمام بالنواحً  اإلقناع والتحاور لتحقٌق مزٌد من القوة مع قلةالفرد الذي ٌمٌل الى  النمط السٌاسً: - ح

 والجمالٌة. النظرٌة
  

 الفرد الذي ٌمٌل الى سلوكٌات الحوار لتحقٌق مزٌد من القوة ٌصنف حسب سبرانجر ضمن ؟
 النمط الدٌنً  -النمط االجتماعً           -          النمط السٌاسً -النمط االقتصادي       -
 
  ؟القٌم إلى نوعٌن هما قسم روكٌتش .21

الحٌاة التً ٌحاول االنسان تحقٌقها مثل الغاٌات النهائٌة التً تحقق األهداف المرغوبة القٌم النهائٌة: وهً  - أ
 المرٌحة واألمان األسري والصداقة.

، وهً تمثل أنماط سلوكٌة مفضلة، مثل فهً القٌم التً تعتبر وسٌلة لتحقٌق القٌم النهائٌةالقٌم الوسٌطة:  - ب
 .التسامح واالجتهاد والطموح والنظافة

 
 حسب روكٌتش القٌم التً تعد وسٌله لتحقٌق القٌم النهائٌه ؟

 التوجد اجابه صحٌحه -القٌم االولٌه         -القٌم الثانوٌه          -القٌم الجماعٌه            -
 قسم روكٌتش القٌم الى نوعٌن ؟         

 القٌم االجتماعٌه والقٌم االقتصادٌه -               القٌم النهائٌه والقٌم الوسٌطٌه -
 القٌم الكلٌه والقٌم الجزئٌه  -القٌم االولٌه والقٌم الثانوٌه                   -

 
 التالً:  القٌم والسلوك بناء على اختالف التوجهات على النحووضع كلوكهن الفروض المفسرة الختالف  .21

 سٌظل هناك اختالف نسبً فً توجهات القٌم رغم تشابه الحاجات االساسٌة الى حد كبٌر عند جمٌع الناس. - أ
 سوف تظل هناك اختالفات فً اختٌارات االفراد السلوكٌة المشبعة للحاجات. - ب
 جمٌع ماسبق. - ت

 
  :ٌتفق الناس جمٌعا على الحقائق التالٌة .22

 .لألفضلضرورة ان تتطور حٌاة الناس  - أ
 ستبقى الى االبد عالقة ما بٌن الفرد وخالقه. - ب
 ستبقى االنشطة البشرٌة متغٌرة بشكل مستمر. - ت
 بإستمرار. ستبقى العالقات البشرٌة متغٌرة ومتطورة زمنٌا ومكانٌا - ث

 
 كل مما ٌلً تصنف ضمن الفروض التً وضعها )) كلوكهن(( لتفسٌر اختالف القٌم والسلوك ؟ .23
 استمرار االختالف النسبً فً توجٌهات القٌم رغم تشابه الحاجات االساسٌه  -
 استمرار االتفاق فً اختٌارات االفراد السلوكٌه  -
 استمرار اتفاق الناس على ضرورة ان تتطور حٌاتهم نحو االفضل  -
 استمرار اتفاق الناس على بقاء االنشطه البشرٌه متغٌرة بشكل مستمر  -
 
 

 الحظوا سؤال االختبار  على الفقرة السٌاسٌه

 ذكرت باالختبار ركزووا علٌها ٌمكن الفقرة االولى تجً 

 الحظوا سؤال االختبار على تعرٌف القٌم الوسٌطه

 الحظوا سؤال االختبار اقسام روكٌتش

 جاءت باالختبار بطرٌقه تضٌع فٌها 

 الحظوا سؤال االختبار 



 ملخص المنادي 

 
 
 
 تؤدى تلك الحقائق الى اختالف توجهات القٌم على النحو التالً:  .24

بمعنى أن االنسان ٌتردد بٌن ما ٌراه خٌرا أو شرا، محببا أو مكروها واالختالف بٌن  توجه الطبٌعة البشرٌة: - أ
 األفراد فً هذا الشأن أمر وارد ومستمر.

 :حٌث توجد ثالثة مستوٌات لالختالفات السلوكٌة توجه الطبٌعة الفردٌة: - ب
i. قد ٌكون الفرد عبدا لطموحاته المادٌة فٌزداد تأثٌر القٌم المادٌة على سلوكه 
ii.  أن ٌسمو فوق المادة فترقى طموحاته وٌكون سٌدا لنفسه فٌزداد تأثٌر القٌم االجتماعٌة والدٌنٌة

 والجمالٌة على سلوكٌاته
iii. .أن ٌوازن الفرد بٌن هاذٌن المستوٌٌن، وأغلب الناس فً المنطقة األوسط 

ومنهم من ٌعٌشون فمن الناس من ٌعٌشون بقٌم الماضً، ومنهم من ٌعٌشون بالقٌم العصرٌة،  توجه الزمن: - ت
 بقٌم مثالٌة غٌر موجودة.

 .وفرد اخر ٌوازن بٌن العمل واالنجازواخر ٌركز على االنجاز ، العمل ىٌركز علوهنا نجد فرد  توجه النشاط: - ث
تكون عالقة الفرد بالمجتمع مباشرة ومفتوحة وموضوعٌة، وقد تكون ضٌقة ومحدودة  دفق العالقات:توجه  - ج

 وغٌر مباشرة.
 جمٌع ماسبق. - ح

 
 الفرد الذي ٌركز على العمل او على االنجاز غالباً ماٌكون لدي تواجد نحو ؟ .25
 النشاط  -المكان            -الزمن             -العالقات           -
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 المحاضرة السابعة

 االتجاهات

 

 
 ؟( االتجاه بؤنهAll portعرؾ البورت ) .1

شخاص، أو األشٌاء، أو المواقؾ، أو الموضوعات فً البٌبة المتعلم نحو اال التهٌإ العقلً العصبًحالة من 
 التً تثٌر هذه االستجابة.

 
 ؟بؤنهاالتجاه  ( Triandisعرفه ترٌاندس ) .2

 تحرٌك السلوك تجاه موقؾ او موضوع معٌن. فكرة مشبعة بالعاطفة تعمل على
 

 ؟( بؤن االتجاهPetty & Caceppoاشار بٌتً وكاسٌبو ) .3
 عام وٌتضمن مشاعر إٌجابٌة أو سلبٌة حٌال شخص أو شًء أو قضٌة .

 
 االتجاه؟ بصفة عامة ٌمكن القول بؤن .4

معٌنة من حٌث  االتجاه عبارة عن استعداد وجدانً مكتسب ٌحدد سلوك وشعور الفرد إزاء موضوعات

 تفضٌلها أو عدم تفضٌلها.

 

 خصابص االتجاهات؟ .5

 التهٌإ.االتجاهات تمثل حالة من االستعداد  - أ

 االتجاهات مكتسبة عن طرٌق الخبرة أو الممارسة أو التعلم. - ب

 االتجاهات ال ٌمكن مبلحظتها بشكل مباشر بل ٌستدل علٌها من خبلل السلوك أو التصرؾ. - ت

 من حٌث االستمرارٌة والدوام.تتسم االتجاهات بالتفاوت  - ث

 االتجاهات توجه اإلنسان للتصرؾ بطرٌقة معٌنة. - ج

 جمٌع ماسبق . - ح

 

 ؟المٌول هً  .6

اٌجابً أو سلبً، أما االتجاه فهو  انفعاالت خاصة تحدد عبلقة الفرد بؤشٌاء معٌنة، فالمٌل شخصً قد ٌكون

 استعداد وجدانً مكتسب.

 

 هً؟اآلراء  .7
وهو حكم أو وجهة نظر  والرأي هو التعبٌر باللفظ أو اإلشارة عن االتجاهأكثر خصوصٌة من االتجاهات، 

 فً موضوع معٌن.
 

 ؟فقد تكون  ٌوجد فرق بٌن المعلومات واالتجاهات .8
 لدى الفرد معلومات كثٌرة عن قضٌة معٌنة ولٌس لدٌه اتجاها محددا لها.

 
 هٌا ؟االتجاهمكونات  .9

 المكون السلوكً -         .المكون الشعوري أو العاطفً -
 .المكون الفكري أو اإلدراكً -

 
 

 دهامهم تأتً فقره باالمتحان مو شرط تجً الفقرة اللً بع
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 من مكونات االتجاهات ؟ .11

 المكون التنظٌمً -المكون الفردي       -المكون االبداعً      -     المكون العاطفً -
 

 واحدة من االتً ، لٌست من مكونات االتجاهات ؟ .11
  المكون التنظٌمً -المكون السلوكً        -المكون العاطفً      -األدراكً   المكون  -

 
 كل مماٌلً  تمثل مكونات االتجاه ماعدا ؟  .12

 السكون الجسمً  -السكون السلوكً      -السكون الشعوري      -السكون الفكري     -
 

 ٌتعلق هذا المكون؟ المكون الفكري أو اإلدراكً .13
تجاه موقؾ معٌن، فالجانب الفكري متعلق بما لدى الفرد من معلومات عن بمدركات أو معتقدات الفرد 

 ال ٌمكن أن ٌكون لدي الفرد اتجاه عن شخص ال ٌعرفه. :مثبل. شًء معٌن

 

 ؟ٌتعلق هذا المكون المكون الشعوري أو العاطفً .42

ومتسلطا بمشاعر وعواطؾ الفرد تجاه موضوع أو شًء معٌن، فمعرفة الفرد أن شخصا معٌنا ظالما 

 تإدي ان ٌكون له اتجاه سلبً ضد هذا الشخص وٌتعاطؾ مع مرإوسٌه.

 عندما نعرؾ ان مدٌر أحد المنظمات كان ظالماً مع المرإوسٌن فإنه ؼالباً ما؟

 النبالً بهذا الخبر  -                       ٌتكون لدٌنا اتجاه سلبً ضدة -

 توجد اجابه صحٌحهال -نحاول ان نعرؾ سبب ظلمه للمرإوسن            -

 

 ؟ٌتعلق هذا المكون المكون السلوكً .15
مٌل الفرد للتصرؾ بشكل معٌن تجاه موقؾ معٌن، وٌتكون لدٌه شعور اٌجابً أو سلبً، عندبذ ٌصبح الفرد ب

 أكثر مٌبل ألن ٌسلك سلوكا معٌنا تجاه هذا الموقؾ أو الفرد.

 

 ؟االتجاهاتوظابؾ  .16

 وظٌفة الدفاع عن الذات -                      وظٌفة المنفعة -
 وظٌفة المعرفة   -          وظٌفة التعبٌر عن القٌمة -

 
 واحدة من االتً ، لٌست من الوظابؾ االساسٌه لبلتجاهات ؟ .17

 وظٌفه المعرفه  -                 وظٌفه المشاركه االٌجابٌه -
 وظٌفه الدفاع عن الذات  -                  وظٌفه التعبٌر عن القٌمه -

 
 ؟وظٌفة المنفعة حٌث .18

ٌسلك الفرد ذو االتجاه رؼباته وحاجاته، مثبل  إلشباعتلعب االتجاهات دورا هاما فً توجٌه سلوك الفرد  - أ

 سلوكا وظٌفٌا ٌساعده فً تحقٌق طموحاته. االٌجابً

 

 قام الموظؾ سامً ذو االتجاه االٌجابً بتحسٌن جودة عمله بهدؾ الحصول على الترقٌه ضمن ؟ .19

 وظٌفه التعبٌر عن المعتقدات       -وظٌفه المعرفه             -

 وظٌفه الدفاع -             وظٌفه المنفعه -

 

 جاءت باالمتحان 

 تكررت مرتٌن سؤال امتحان 

 جاءت باالمتحان 

 سابقمهمه للمذاكرة ستأتً باالمتحان الحظ مثال امتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 
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 ؟حٌث وظٌفة الدفاع عن الذات .21

 والقلق والتهدٌدٌات المختلفة. ٌحمً االتجاه الفرد من عملٌات اإلدانة الذاتٌة - أ

 

 

  ؟حٌثوظٌفة التعبٌر عن القٌمة .21
هو ٌعبر عن قٌم  لبلمركزٌةتقدم االتجاهات تعبٌرا موجبا عن قٌم الفرد وصورته الذهنٌة، الفرد الذي له اتجاه  - أ

 الحرٌة واالستقبللٌة فً العمل واالنجاز.

 

 االستقبللٌه واالنجاز؟الموظؾ سامً له اتجاه لبلمركزٌه فً العمل وٌمٌل الى الحرٌه 

 وظٌفه الدفاع -وظٌفه المنفعه     -      وظٌفه التعبٌر عن القٌمه -وظٌفه المعرفه     -

 

 ؟حٌث وظٌفة المعرفة .22
 تساعد االتجاهات فً توفٌر معاٌٌر مرجعٌة لسلوكه، فاالتجاهات تجعل الفرد ٌهتم بمعلومات وٌهمل معلومات - أ

 اخرى.

 

 ؟االتجاهات مصادرمن  .23

 التعلم  _ الجماعات - أ

 طرٌقة التفكٌر _المعتقدات - ب

 الخبرة_ صلة والتبلزم - ت

 جمٌع ما سبق. - ث

  من مصادر االتجاهات ؟ .24

 قله الخبرة  -المنفعه         -الصراع          -        الجماعات -

 

 واحدة من االتً ، لٌست من مصادر االتجاهات ؟ .25

  المنفعه -الجماعات       -   الخبرة       -طرٌقه التفكٌر         -

 

 

 كل مما ٌلً ٌندرج ضمن مصادر االتجاهات ماعدا ؟ .26
 التنظٌم  -الجماعات          -التعلم          -الخبرة           -

 
 قابلة للتؽٌٌر نتٌجة تؽٌر الظروؾ.     ؟تتسم االتجاهات بالثبات النسبً ولكنها  .27

 
 

 ؟ٌسهل تؽٌٌر االتجاه  .28
 عندما تبرز اتجاهات جدٌدة أكثر قوة.عندما ٌكون ضعٌفا أو ؼٌر واضح أو 

 
 ؼالباً ماٌسهل تؽٌٌر االتجاه عندما ٌكون ؟ .29

 ضعٌفاً  -متوسطاً         -قوٌا        -شدٌداً         -
 
 
 
 

 سؤال سٌأتً باالمتحان

 سؤال امتحان 

 سؤال امتحان 

 سؤال امتحان 

 سؤال امتحان 

 جاءت باالمتحان 

 سؤال امتحان 
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 ؟طرق تؽٌٌر االتجاهات هً

 التً ٌنتمً إلٌها الفرد. :تؽٌٌر الجماعة - أ
 عن طرٌق تزوٌده بمعلومات جدٌدة،  :تؽٌٌر معتقدات الفرد - ب
  - ت

 تزوٌد الفرد بالمعلومات ، ٌدخل ضمن محاوله تؽٌٌر اتجاهاته من خبلل ؟
 تؽٌٌر موقفه  -تؽٌٌر جماعته      -اثارة شكوكه      -       تؽٌٌر معتقداته -

 
 

 تزوٌد الفرد بالمعلومات ، ٌدخل ضمن محاوله تؽٌٌر اتجاهته من خبلل ؟
 التوجد اجابه صحٌحه -تؽٌٌر اهدافه      -تؽٌٌر جماعته       -إثارة شكوكه         -

 
 فتؽٌر ظروؾ الفرد وانتقاله من مستوى آلخر ٌجعل اتجاهاته تتؽٌر. :تؽٌٌر الموقؾ - ث
إي إٌجاد شعور بالخوؾ من شًء معٌن ٌساهم فً تؽٌٌر االتجاهات كتخوٌؾ  :إثارة المخاوؾ والشكوك - ج

 الطبٌب للمرٌض من التدخٌن.
: فهذا ٌسمح للفرد بالتعرؾ أكثر على جوانب عدٌدة ٌمكن أن تساهم فً االتصال المباشر بموضوع االتجاه - ح

 عملٌة تؽٌٌر االتجاه.
 اهم فً تؽٌٌر اتجاهات األفراد.مثل األزمات والكوارث حٌث تس: تؤثٌر األحداث الهامة - خ

 
 ؼالباً مانجد صعوبه فً تؽٌٌر اتجاهات الفرد ؟

 االقل مرونه فً آرابه   -الذي ٌقبل الحوار                    -
 الذي ٌرفض الحوار -االكثر اتصال مع االخرٌن           -

 
 وبالتالً السلوك.قد ٌساهم فً تعدٌل االتجاه : تؤثٌر رأي األؼلبٌة والخبراء - د
 .فقد ٌكون التؽٌٌر اٌجابً أو سلبً  التؽٌٌر القسري فً السلوك: - ذ
 جمٌع ماسبق. - ر
 ٌسهل تؽٌٌر االتجاه عندما ؟ .31

 ظهر اتجاه أقوى منه ٌ -ٌكون واضحاً         -ٌكون قوٌاً         -      ٌكون مكتمبلً  -

 تتمٌز االتجاهات بؤنها ؟ .31

 ٌمكن مبلحظتها بشكل مباشر  -             الخبرة تكتسب عن طرٌق -

 توجه الفرد للتصرؾ بطرٌقه مختلفه لقٌمته -مستمرة على الدوام                     -

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكررت مرتٌنجاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 
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 المحاضرة الثامنة

 (Motivationالدافعٌة )

 ؟لح الدافعٌة الى طٌشٌر مص .1
 القٌام بعمل معٌن أو لتحقٌق هدؾ ما.فً اتجاه معٌن من خبلل  القوى التً تحرك االفراد

 
 ؟( أن الدافعٌة Robbinsٌرى روبٌنس ) .2

 أو اتجاه أو إصرار مجهود ما ٌبذله الفرد لتحقٌق هدؾ معٌن.ة  هً العملٌات التً تحدد مدى كثاف
 

  ؟( الدافعٌة بؤنها Grayٌعرؾ ؼراي ) .3

  عند توجهه نحو هدؾ معٌن.ومثابرة  المدى الذي ٌمكن أن ٌصل إلٌه الجهد المنطوي على إصرار
 

 ؟أن الدافعٌة هً  Hamptonٌرى  .4
 والمحركة التً تؤتً من داخل أو خارج الفرد بحٌث تدفعه النتهاج سلوك معٌن. مجموعة القوى المنشطة

 
 ؟ٌمكن االستنتاج إن الدافعٌة .5

باتجاه تحقٌق هدؾ معٌن  الفرد وتحرك سلوكههً مجموعة القوى آو الدوافع المحركة التً تثٌر حماس  - أ

 أو منفعة تشبع حاجة معٌنة.

، وهً التً تحدد كثافة واتجاه الفرد ودرجة تتؤثر درجة الدافعٌة بوجود مثٌرات داخل الفرد أو خارجه - ب

 إصراره إلشباع النقص أو الحاجة الموجودة.

احٌانا، مما ٌإدي الى تعقد عملٌة  ضهاقد ٌكون للفرد العدٌد من الحاجات المتؽٌرة والمتضاربة مع بع - ت

 الدافعٌة.

 .السلوك الدافعً موجه فً اتجاه معٌن قد ٌكون هدؾ او حافز - ث

 .ٌختلؾ االفراد فً طرٌقة تحرٌك دوافعهم، وإشباع حاجاتهم - ج

 

  : آلتًا من بواحد الدافعٌة تتمٌز .6

  خارجه أو الفرد داخل مثٌرات بوجود تتؤثر  -             أهداؾ عدة نحو الفرد سلوك تحرك التً العاطفة أنها  -

 معٌن اتجاه فً موجه ؼٌر سلوك أنها -    الدافعٌة تناقص إلى ٌإدي المتؽٌرة الحاجات من العدٌد وجود  -

 

 ؟منطلقات هً، إن الدافعٌة تتحدد من ثبلث تإثر درجة اشباع الحاجات الى تكرار السلوك أو تؽٌٌره .7

 تثبٌت السلوك فً اتجاه معٌن -        توجٌه السلوك  -      تنشٌط السلوك. -
 

  : الدافعٌة محددات من لٌست،  آلتًا من واحدة .8
 السلوك توجٌه -             السلوك اضعاؾ -        السلوك تثبٌت  -         السلوك تنشٌط  -

 
      هً ؟ محددات درجة الدافعٌة  .9

 الجهد المبذول -المستوى الحالً للطموح            -
 قٌمه توقعات الفرد من المكافؤت  -المستوى الحالً لبلشباع            -

 
 من محددات درجه الدافعٌه لدى االفراد ؟ .11
 المستوى الحالً للجهد المبذول -المستوى الحالً للتفكٌر            -
 المستوى القادم للجهد المبذول  -المستوى القادم للتفكٌر             -

 

 مهمه باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان فقرة منها 

 سؤال باالمتحان 

 مهمه باالمتحان 
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 واحدة من االتً ، لٌست من محددات درجه الدافعٌه لدى االفراد ؟ .11
 المستوى الحالً الجهد المبذول -المستوى الحالً للطموح            -
 المستوىالحالً لبلستمتاع -            للتفكٌرالمستوى الحالً  -

 

 
 الخصابص الربٌسٌة للدافعٌة  .12

 .العمل ألداءأي مقدار الجهد المبذول من الفرد  :المجهود)كمٌة العمل( - أ

 .( على بذل الجهد فً العمل)نوعً العمل المثابرة واالصرار - ب

 .أي الهدؾ التً تحققه الدافعٌة)مصلحة المنظمة ومصلحة العاملٌن( االتجاه: - ت

 أهمٌه الدراسه الدافعٌه  .13

كما ان معرفة : معرفتنا بؤنفسنا تإدي الى تعرفنا على الدوافع التً تحركنا، ولآلخرٌنزٌادة فهم االنسان لنفسه  - أ
 بشكل صحٌح. موالحكم علٌه مسلوكٌاتهدوافع اآلخرٌن تسهل عملٌة فهم 

 : تساعد معرفة الدوافع على زٌادة التنبإ بالسلوك االنسانً - ب
 إذ ٌمكن مثبل التنبإ بسلوك الموظؾ التً ٌطمح الى الترقٌة، مثل االنضباط واتقان العمل.

فعٌة للعمل واداء متمٌز فً ظل ؼٌاب الدا ال ٌمكن تحقٌق انتاجٌة عالٌة الدافعٌة على انتاجٌة العاملٌن: تؤثٌر - ت

 والرؼبة فً االنجاز.

بٌن قوة الدافع وشدة السلوك، فكلما كان الدافع قوٌا كلما  عبلقة طردٌةتوجد  :وكثافتهتحدد الدافعٌة شدة السلوك  - ث

 كان سلوك الفرد شدٌد وكثٌفا.

 واحدة من االتً ،التدخل ضمن أهمٌه الدافعٌه فً المنظمه ؟ .14

 الحكم الجٌد على العاملٌن -التنبإ بسلوك العاملٌن                   -

 زٌادة إنتاجٌه العاملٌن -       ممارسه السٌطرة على العاملٌن -

 

 ؟بٌن قوة الدافع وشدة السلوكالعبلقه الموجودة  .15

 عبلقه فٌزٌابٌه  -        عبلقه طردٌه -عبلقه هندسٌه          -عبلقه عكسٌه         -

 

 ؟نظرٌات المحتوى للدافعٌة .16
 .كلٌبلند نظرٌة دافع االنجاز لما -           .نظرٌة العاملٌن لهٌرزبرغ -     .نظرٌة سلم الحاجات لماسلو -

 
  ؟أنواع من الحاجات تتدرج بشكل هرمً وهًأن للفرد خمسة  سلم الحاجات لماسلوترى النظرٌة    .41

 تشبع من خبلل الحوافز المادٌة.: كالطعام، والمؤوى، حاجات فسٌولوجٌة - أ

تشبع من خبلل أنظمة األمن األخطار التً تهدده وأسرته، من كحاجة الفرد الى حماٌة نفسهم  حاجات األمان: - ب

 الرعاٌة الصحٌة. الصناعً والتؤمٌنات االجتماعٌة وبرامج

تشبع من خبلل توفٌر فرص التفاعل كحاجة اإلنسان الى االرتباط والصداقة واالنتماء،  الحاجات االجتماعٌة: - ت

 مع اآلخرٌن واإلشراؾ، ودعم فرق العمل والمناخ االجتماعً داخل المنظمة.

لثقة واالعتماد على النفس، االجتماعٌة واالستقبللٌة، والقوة، وا كحاجة الفرد الى المكان حاجات التقدٌر: - ث

 تشبع من خبلل الحوافز المادٌة والترقٌة.

 تصنؾ حاجه الفرد الى االستقبللٌه والثقه واالحترام؟

 الحاجه الى اثبات الذات -      الحاجه الى التقدٌر -حاجات االنتماء      -الحاجات الفسٌولوجٌه      -

، وتشٌر الى رؼبة الفرد وهً من أصعب أنواع الحاجات: تمثل أعلى مراحل اإلشباع، حاجات تحقٌق الذات  - ج

 فً التعبٌر عن ذاته والوصول الى تحقٌق أقصى ما ٌمكن تحقٌقه من التمٌز عن ؼٌره.

 جمٌع ماسبق. - ح

 مهمه باالمتحان 

 سؤال امتحان  على الفقرة السابقه  

 سؤال امتحان  

 سؤال امتحان  على الفقرة السابقه   تكررت

 جاءت باالمتحان 



 ملخص المنادي 

محاسب ومهندس،  واستخدم أسلوب المقابلة لإلجابة على  022بدراسة على  قام هٌرزبرج.............من  .41

متى شعرت بأعلى مستوى من : 0س   متى شعرت بأعلى مستوى من الرضا فً عملك؟: 4س   سؤالٌن رئٌسٌن:

  برج نظرٌة العاملٌن لهٌرز      عدم الرضا عن عملك؟

  أحدهما سإالٌن على إللجابة المقابلة لوبأس واستخدم ومهندس محاسب 211 على بدراسة هٌرزبرج قام .19

 لعمل الءالو عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى -   عملك فً االحترام عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى -

 عملك عن الرضا عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى -ك    عمل فً الثقة عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى  -

 

 .....:نتٌجتٌن هماالى  توصل نظرٌة العاملٌن لهٌرزبرج .21

)سٌاسات  ٌإدي عدم وجودها فً بٌبة العمل الى حالة من عدم الرضاتوجد مجموعة من العوامل الوقابٌة  - أ
 ومع الزمبلء، االشراؾ..(. نالمرإوسٌالشركة، ظروؾ العمل، المرتب، العبلقات مع 

 ودرجة عالٌة من الرضا عملالتً ٌإدي توفرها الى وجود دافعٌة قوٌة للتوجد مجموعة من العوامل الدافعة  - ب
 .(ةالمسإولٌ)االنجاز، الترقٌة ، امكانٌة التطور، 

 جمٌع ماسبق. - ت
هم،وٌرى انه كلما كانت دٌعلى دراسة الظروؾ التً تمكن االفراد من تطوٌر دافع االنجاز ل ............ركز .21

 كلما أثرت فً تحفٌز الفرد على استخدام السلوك المإدي الى إشباعها. الحاجة قوٌة 

 ماكلٌبلند

 ماكلٌبلند:خصابص االفراد ذوي االنجازات حسب  .00

 ٌفضلون اختٌار أهداؾ متوسطة الصعوبة. - أ

  ٌفضلون تحمل المسإولٌة. - ب

 ٌرؼبون بمعرفة نتابج أعمالهم بشكل فوري. - ت

 حسب ))ماكلٌبلند(( االفراد ذوي االنجازات ؟ .23

 ٌفضلون اختٌار أهداؾ عالٌه  -                         ٌفضلون تحمل المسبولٌه -

 ٌفضلون عدم تحمل المسبولٌه  -ٌرؼبون بمعرفه نتابج اعمالهم بالمستقبل        -

 

  اقتراحات ماكلٌبلند لتنمٌة دوافع االنجاز لدى االفراد:ما .24

 أن ٌسعى الفرد للحصول على التؽذٌة المرتدة. - أ

 رات  اأن ٌفضل التعامل مع ذوي الجد - ب

 ح.جاٌضع نفسه محل شخص نان  - ت

 أن ٌحاول التحكم فً أحبلم الٌقظة  - ث

  : الفرد لدى نجازآلا دوافع لتنمٌة ماكلٌالند مقترحات من لٌست تًآلا من واحدة .25

 الجدرات ذوي مع التعامل ٌفضل أن  -        المرتدة التؽذٌة على للحصول الفرد ٌسعى أن  -

 نظري بشكل خرٌنآلا مع ٌتعامل أن  -                      ناجح شخص محل نفسه ٌضع أن  -

 ؟للدافعٌة العملٌة نظرٌة .26
 نظرٌة وضع الهدؾ -                 نظرٌة التكافإ -                    نظرٌة فروم للتوقع -

 
 وان دافعٌة الفرد ألداء عمل معٌن هً محصلة العوابد التً ٌتوقع الحصول علٌها،  .27

 فروم

 

علٌه من عوابد، بما ٌبذله وٌحصل العاملون ٌقارنون بٌن ما ٌبذلون من جهد وما ٌحصلون أن  .......ترى  .28

  .علٌه العاملون اآلخرون

 التكافإ

 مهمه باالمتحان 

 ذكرت ضمن االمتحانات 

 سؤال باالمتحان تكررت مرة أخرى 

 جاءت باالمتحان )) التكافؤ((

 جاءت باالمتحان )) فروم((

 مهمه باالمتحان  

 سؤال باالمتحان 



 ملخص المنادي 

 

 ، فالهدؾ دافعا للسلوك.أن وجود الهدؾ ضروري لتحدٌد توجهات السلوك .........ترى  .29

 وضع الهدؾ

 

 

  ٌمكن تحسٌن الدافعٌة من خبلل اإلجراءات التالٌة: .31

 األفراد والوظابؾ من خبلل تصمٌم وظابؾ تناسب األفراد، واختٌار أفراد مناسبٌن للوظابؾالتوفٌق بٌن  - أ

 .تدرٌب وتنمٌة األفراد وتوضٌح أدوارهم - ب

 ارتباط أنظمة الحوافز باألداء. - ت

 لفرداإلدارة باألهداؾ من المهم االتفاق على أهداؾ واضحة ومحددة ذات تؤثٌر دافعً واضح على سلوك ا - ث

 وأدابه.

 المنظمة فً فرادألا دافعٌة تحسٌن على تساعد ال، االتً من واحدة .31

 أدوارهم وتوضٌحالفراد ا وتنمٌة تدرٌب  -                 للوظابؾ مناسبٌن أفراد اختٌار -

 مبلءوالع ألفرادا بٌن التوفٌق -        ألداء  ا تقٌٌم بنظام الحوافز نظام ربط  -

 

 ش وزمبلءه االقتراحات التالٌه التً تساعد المدٌر ع تحسٌن دافعٌه االفراد وهً فٌسشقدم افان .32

 تعمٌم أهداؾ قصٌرة وطوٌلة األجل. - أ
 استخدام برنامج واضح للحوافز. - ب
 توفٌر مناخ عمل إنسانً داخل المنظمة. - ت
 االتجاه الى أسلوب الترقٌة من الداخل. - ث
 .لئلنجازوضع مواعٌد نهابٌة مناسبة  - ج
 وجود عبلقات متوافقة مع اآلخرٌن. - ح
 إظهار االهتمام باآلخرٌن والثناء علٌهم فً محله. - خ
 السماح بقدر معقول من األخطاء و خاصة فً بداٌة العمل، وضرورة إدراك الفروق الفردٌة بٌن العاملٌن. - د
 جمٌع ماسبق. - ذ

 
 ؟منها فانشسفٌش وزمبلءه االقتراحات التالٌه التً تساعد المدٌر ع تحسٌن دافعٌه االفراداحسب  .33

 االتجاه الى اسلوب الترقٌه من الخارج  -توفٌر لهم مناخ عمل مادي             -

 السماح لهم بقدر معقول من األخطؤ -عدم وضع مواعٌد آلنجاز اعمالهم     -

 

 ؟منها افانشسفٌش وزمبلءه االقتراحات التالٌه التً تساعد المدٌر ع تحسٌن دافعٌه االفرادحسب  .34

 االتجاه الى اسلوب الترقٌه من الخارج -توفٌر لهم مناخ عمل مادي             -

 التوجد إجابه صحٌحه -عدم وضع مواعٌد آلنجاز اعمالهم     -

 للعمل من خبلل ؟ تحسٌن دافعٌه االفراد ٌمكن للمدٌرافانشسفٌش حسب  .35

 .  خطاءآلا من بمتوسط السماح -               . خطؤ بؤي السماح عدم -

 .اخطابهم على فرادألا محاسبة  -       خطاءآلا من كبٌر بقدر السماح -

 
 

 

 

 

 

 

 مهمه مهمه باالمتحان مهمه مهمه مهمه 

 جاءت باالمتحان تكررت مرتٌن 

 جاءت باالمتحان 

 مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 

 جاءت باالمتحان 



 ملخص المنادي 

 
 المحاضرة التاسعة

 الجماعات

 ؟الجماعة بؤنها  Smith ٌعرؾ .1
وعندهم القدرة على العمل والتصرؾ بؤسلوب  فؤكثر لهم اإلدراك الجماعً لوحدتهموحدة تتكون من اثنٌن 

 موحد تجاه البٌبة المحٌطة.
 

2. Miles ؟ٌعرؾ الجماعة بؤنها 
وحدة تتكون من فردٌن أو أكثر ٌمارسون االتصال فٌما بٌنهم بحٌث تنشؤ بٌنهم عبلقة ٌتحقق من خبللها 

 هدؾ معٌن.
 

 ؟الجماعة بؤنها New Comb ٌعرؾ .3
بحٌث  وثٌقاً  وتتشابك أدوارهم وتتصل اتصاالً  تتكون من فردٌن أو أكثر ٌشتركون فً موضوعات معٌنة

 معاٌٌر معٌنة تضعها الجماعة. ءضودوار فً االتتكون عبلقات وصداقات تتحدد 
 

 ؟خصابص الجماعة .4
 .االتصال والتفاعل المستمر -                             فً الجماعة. فردٌن فؤكثروجود  -
  هدؾ أو رسالة مشتركةوجود  -                                         . الود والتعاونوجود  -
 الحاكمة  وجود عدد من القٌم والمعاٌٌر والمبادئ -              فً تحقٌق أهداؾ الجماعة. قٌام كل فرد بدوره -
 .على درجة معٌنة من التنظٌمأن تكون الجماعة  -  .تهماالجماعة ألفرادها فرصة النمو وإشباع حاج تهٌاأن  -

 
 ؟ الجماعة خصابص من .5

  لوحدتهم الفردي اإلدراك األفراد لدى ٌكون أن -                   فؤكثر شخص من تتكون وحدة أنها -
 والتطور النمو فرصة ألفرادها تهٌا أن -         التنافس على قابمة فٌها العبلقات تكون أن -

 
 عدا؟ ما , المتماسكة الجماعة خصابص ضمن ٌدرج ٌلً مما كل .6
 الجماعة افراد بٌن اتصال وجود -              الجماعة افراد بٌن ودٌة عبلقات وجود  -
 .الجماعة نشاط فً استمرار وجود -           اهدافها و بالجماعة للمجتمع قبول وجود  -
 
 ؟أسباب تكوٌن الجماعات .1

 نظرٌة التوازن  -          نظرٌة القطٌع -         نظرٌة التقارب المكانً -

 جمٌع ماسبق. -          نظرٌة التفاعل -                   نظرٌة التبادل -

 

 نظرٌة التقارب المكانً     ؟حسب فً مكان واحد ٌمٌلون لبللتقاءاالفراد الذٌن ٌعٌشون  .8

 نظرٌة القطٌع؟    حسب الطبٌعة االجتماعٌة لئلنسان ومٌله الى العٌش مع بنً جنسه .9

تجتذب االفراد بسبب تشابه القٌم واألهداؾ التً تحقٌق التوازن بٌن نواحً الجذب لبلنضمام للجماعة  .11

 نظرٌة التوازن    ؟حسب واالتجاهات العامة.

ٌزٌد على  تكلفة القلق اإلحباط   الفرد ال ٌمٌل الى التفاعل مع الؽٌر إال إذا كان العابد من تكوٌن الجماعة .11

 نظرٌة التبادل  ؟حسب واإلرهاق .

 نظرٌة التفاعل؟   حسب االشتراك فً األنشطة ٌإدي التفاعل ثم الى زٌادة مشاركة المشاعر  المشتركة .12

 

 مهمه باالختبار خصائص الجماعه

 سؤال اختبار

 سؤال اختبار تكررت مرتٌن

 سؤال اختبار



 ملخص المنادي 

 

 الى تكوٌن الجماعات أهمها: اب توديبتوجد أس .13

 والمكاسب المادٌة. األسباب  االقتصادٌة: تحقٌق المنافع - أ

 األسباب االجتماعٌة والنفسٌة: إشباع حاجات مثل األمن، االحترام، التقدٌر. - ب

 التفهم والمشاركة الوجدانٌة. - ت

 الجاذبٌة والتقارب. - ث

 انجاز المهام وحل المشكبلت. - ج

 من القوة )االتحاد قوة(.ازدٌاد النفوذ وتحقٌق اكبر قدر  - ح

 .جمٌع ماسبق - خ

 ؟مراحل تكوٌن الجماعات هٌا .14

 مرحلة العصؾ -          مرحلة جس النبض -      مرحلة التكوٌن والتشكٌل -
 جمٌع ماذكر صحٌح -   مرحلة االنتهاء -                 مرحلة االداء -         مرحلة وضع المعاٌٌر  -

 
(عادة ٌصنؾ ضمن مراحل تكوٌن ، تلمس المهامتبادل المعلوماتالتعارؾ، ) جمع االفراد ألول مرة .ت .15

 مرحلة التكوٌن والتشكٌل     الجماعات فً
 

)عملٌة التواصل وزٌادة درجة التعاون بٌن  تتسم بالؽموض وعدم التؤكد حول الهٌكل والهدؾ ومهام الجماعة. .16
  االفراد تإدي لضهور الهدؾ وظهور الجاذبٌة وظهور االدوار ( عادة ٌصنؾ ضمن مراحل تكوٌن الجماعات فً

 مرحلة جس النبض -
 

  .نشوء الصراعات بسبب المشكبلت التً جاء بها االفراد، وبسبب اختبلؾ شخصٌاتهمتزاٌد احتمال  .17
 مرحلة العصؾ -

 
( عادة االتفاق على المعاٌٌر، التعاون والتالؾ، درجة االحترام. )بمرحلة االستقرارقواعد السلوك وتسمى ضع  .18

 ٌصنؾ ضمن مراحل تكوٌن الجماعات فً
 مرحلة وضع المعاٌٌر  -

 
  الجماعة معاٌٌر وضع مرحلة تتمٌز ما عادة .91

 التؤكد وعدم بالؽموض  -النشاط           بممارسة -          باالستقرار  -        الصراعات بظهور -
 

 ( عادة ٌصنؾ ضمن مراحل تكوٌن الجماعات فًتحمل المسإولٌة، االنجاز، نضج التعامل) ممارسة النشاط. .21
 مرحلة االداء -

 
 عادة ٌصنؾ ضمن مراحل تكوٌن الجماعات فً( انتهاء المهمة الضعؾ الداخلً للجماعة) توقؾ الجماعة.أي  .21

 مرحلة االنتهاء -
 

 انواع الجماعات؟ .22

 .قوة تؤثٌرها فً شخصٌة الفردحٌث التقسٌم من  -                  لحجم.التقسٌم من حٌث ا -

 .درجة التؽٌٌرحٌث لتقسٌم من ا -         .طبٌعة التكوٌنحٌث التقسٌم من  -

  رابطة الجمع حٌث التقسٌم من  -       التقسٌم على أساس دوافع االنتماء -

 جمٌع ماسبق. -           طبٌعة السلطةحٌث التقسٌم من  -

 

 

 له العصفسؤال اختبار مرح

 سؤال اختبار االستقرار تكررت مرتٌن



 ملخص المنادي 

 )صؽٌرة من حٌث العدد وقد تكون جماعات رسمٌة او ؼٌر رسمٌة( جماعات الصؽٌرةتنقسم الجماعات الى   .23
 ؟وفق معٌار من حٌث العدد وقد تكون جماعات رسمٌة او ؼٌر رسمٌة( كبٌرة) الجماعات الكبٌرةو

 لحجم.ا

فً شخصٌة الفرد، حٌث ٌسود الوالء والقٌم الواحدة )األسرة،  ى: ذات التؤثٌر القوالجماعات األولٌةتنقسم  .24
 األصدقاء(، وتتمٌز باالستمرارٌة وطول البقاء وقلة األعضاء والتفاعل االجتماعً ذو الطابع العاطفً.

لكن  مع قلة الشعور بالتعاطؾ مقارنة باألولٌة،  مثل  : ٌؽلب علٌها الطابع الشخصً،الجماعات الثانوٌةو
 ؟وفق معٌار الجماعات السٌاسٌة والدٌنٌة المهنٌة 

 .قوة تؤثٌرها فً شخصٌة الفرد -

 

 

 (جماعات اللعب، األصدقاء.)تنشؤ بشكل تلقابً بسبب الحاجة :الجماعات طبٌعٌة التكوٌنتنقسم   .25
وفق  .الخ(.. فً األعضاء ) أعضاء هٌبة التدرٌس، النقاباتفر الشروط ٌجب أن تتو: جماعات مكونة بشروطو

 ؟معٌار
 .طبٌعة التكوٌن -

 

 الجماعات المفتوحةوهً جماعات قلٌلة التؤثٌر بالمحٌط وقلٌلة التؤثر بهذا المحٌط (:)لقةؽالجماعات المتنقسم   .26
 ؟: ) هً جماعات تإثر فً بٌبتها وتتؤثر منها ( وفق معٌار

  .درجة التؽٌٌرحٌث  -

 

 لقة بـما ٌلً:ؽتتمٌز الجماعة المفتوحة عن المبما  .27

 .التؽٌٌر المستمر فً العضوٌة - أ
  .التركٌز على األهداؾ واألنشطة متوسطة وقصٌرة األجل  - ب
 اتساع اإلطار الفكر والمرجعً - ت
 .جمٌع ماسبق. - ث

 
)جماعات الحً  .جامعات ذات دوافع اجتماعٌةو) الدوافع الفردٌة ( .جماعات ذات دوافع ذاتٌة شخصٌةتنقسم   .28

 ؟واالصدقاء ...( وفق معٌار
 أساس دوافع االنتماء -

 

 ؟، جماعات العمل( وفق معٌاراألصدقاء) .الجماعات االختٌارٌة(واألسرة )  اإلجبارٌةالجماعات تنقسم  .29
  رابطة الجمع -

 

 ؟وفق معٌار .الجماعات ؼٌر الرسمٌةو الجماعات الرسمٌةتنقسم  .31
  طبٌعة السلطة -

 

 من مشكبلت الجماعات؟  .31

 .مشكبلت السلوك والعبلقات الشخصٌة - أ

 .الوظٌفٌةمشكبلت  - ب

 جمٌع ماسبق. - ت

 ؟مشكبلت السلوك والعبلقات الشخصٌةمن   .32

 ...الخ.التمسك بالرأي األنانٌة، التسلط،سببها الفرد مثل  - أ

 وجود المنازعات والصراعات داخل الجماعة. - ب

 الشً مما سبق . - ت

 سؤال اختبار طبٌعه السلطه 

 سؤال اختبار درجه التغٌٌر 

سإال اختبار التركٌزعلى االهداؾ واالنشطه متوسطه 

 وقصٌرة االجل هو من خصابص ؟

 المفتوحه 



 ملخص المنادي 

  : العمل لجماعات السلوكٌة المشكبلت من .33
  الجماعة أفراد بعض أنانٌة -                الجماعات بٌن التنافس مشكبلت -
 الجماعة معاٌٌر عن األعضاء بعض انحراؾ  -    جدٌدة قٌادات لظهور الفرصة إتاحة عدم -

 
  العمل لجماعات السلوكٌة المشكبلت من .34

 الجماعات بٌن التنافس مشكبلت  -                                الجماعة أفراد بعض تسلط -
 الجماعة معاٌٌر عن األعضاء بعض انحراؾ  -               جدٌدة قٌادات لظهور الفرصة اتاحة عدم -
 

 ؟من المشكبلت الوظٌفٌة .35

 الجماعة.جود المنازعات والصراعات داخل و -                           مشكلة الروتٌن اإلداري. -

 ة.ٌددجعدم إتاحة الفرصة لظهور قٌادات  -                         عدم فهم أهداؾ الجماعة. -

  جمٌع ماسبق. -     مشكبلت التنافس بٌن الجماعات. -   انحراؾ بعض األعضاء عن معاٌٌر الجماعة. -

 

 

 : الجماعة مإشرات تماسكمن   .36
 )نحن(. كلمة مبلحظة عدد مرات استخدامتحدث األعضاء عن الجماعة:  - أ
)كلما كان هناك تطبٌق للمبادئ وااللتزام بالقٌم الجماعٌة كان  مدى مساٌرة األعضاء لمعاٌٌر الجماعة. - ب

 تماسكها قوٌاً، والعكس صحٌح(
 ة قوٌة( درجة الصداقة عالٌة بٌن االعضاء=الجماع)درجة الصداقة الموجودة بٌن األعضاء. - ت
 درجة تماسك الجماعة فً أوقات األزمات. - ث
)اذا كان التواصل بٌن اعضاء الجماعة بؤرٌحٌة وعدم االنفعال دل ان  الحالة االنفعالٌة ألفراد الجماعة. - ج

 الجماعة قوٌة ومتماسكة(
)اذا كان هناك حرص من اعضاء الجماعة على تحقٌق االهداؾ  درجة المساهمة واالنتظام فً نشاط الجماعة. - ح

 او فً اداء االدوار  دل على تماسك وقوة الجماعة(
 

 ؟ الجماعة تماسك مإشرات من .73
 الجماعه ألهداؾ المجتمع تقبل درجة-          الجماعة أعضاء بٌن الموجودة الصداقة درجة -
 للفرد الجماعة تقبل درجة  -الجماعة                     على األعضاء اعتماد درجة -

 
 ؟ الجماعة تماسك مإشرات من .38

 الجماعة على األعضاء اعتماد درجة  -               الجماعه ألهداؾ المجتمع تقبل درجة -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال  -د                            للفر الجماعة تقبل درجة -

 
  ؟مصادر جاذبٌة الجماعةمن   .39

           مكانة الفرد داخل الجماعة. -                           وضوح األهداؾ. -
  التعامل والتعاون بٌن أعضاء الجماعة. -             االنضمام االختٌاري للجماعة. -
 درجة اعتماد األعضاء على الجماعة -     .الصؽٌرة أكثر جاذبٌةحجم الجماعة:  -
 جمٌع ماسبق. -      درجة تقبل المجتمع ألهداؾ الجماعة. -                 درجة تقبل الجماعة للفرد. -

 
  الجماعة جاذبٌة مصادر من لٌست , اآلتً من واحدة .04

 األعضاء على الجماعة اعتماد درجة  -               الجماعة على األعضاء اعتماد درجة -
 الجماعة ألهداؾ المتجمع تقبل درجة  -                           دللفر الجماعة تقبل درجة -

 
 ؟الجماعه جاذبٌة مصادر من .09

 الجماعة ألفراد االنفعالٌة الحالة  -        ) نحن ( كلمة باستخدام الجماعة عن األعضاء تحدث -

 سؤال اختبار المشكالت السلوكٌه  

 مهمه ستأتً باالختبار 

 سؤال اختبار المشكالت السلوكٌه  

 سؤال باالختبار 

 سؤال باالختبار 

 مهمه ستأتً باالختبار 

 سؤال باالختبار 

 سؤال باالختبار 



 ملخص المنادي 

 الجماعة نشاط فً الكبٌرة األفراد مساهمة  -                                          الجماعة أهداؾ وضوح -
 

 ؟ بسبب جماعة تكوٌن الى واحدة انشطة اداء فً االفراد اشتراك ٌإدي ما ؼالبا .42
  .بٌنهم التفاعل وجود -              القٌم فً اشتراكهم -
 .البشرٌة طبٌعتهم -        .     العابد فً اشتراكهم -
 المتماسكة الجماعة خصابص من لٌست , اآلتً من احدة .43

  الودٌة العبلقات وجود  -                         للجماعة هدؾ وجود -
 الجماعة بؤهداؾ المجتمع قبول  -       الجماعة أفراد بٌن المستمر االتصال  -

 
 ضمن األسرة تصنؾ .44

 األولٌة العمل جماعات -            الثانوٌة العمل جماعات -

 .اقتصادٌة دوافع ذات جماعات  -        ذاتٌة دوافع ذات جماعات  -
 
 
 

 المحاضرة العاشرة
 

 الصراع التنظٌمً
 
 ؟الصراع بؤنه Jonesٌعرؾ  .1

 حالة من الخبلؾ أو التعارض تحدث عندما تصطدم أهداؾ مجموعة مع أهداؾ مجموعة أخرى.  -
 

 تعرٌؾ الصراع هو ؟ .2
حالة تعارض أو عدم اتفاق بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المنظمة، وبالتالً فهو موقؾ ٌحوى مصالح وأهداؾ  - أ

 أو السلوك العدوانً.ومشاعر ؼٌر متوافقة بٌن األفراد والجماعات،  مما ٌسبب نوع من العداء 
عدم التوافق فً األنشطة والممارسات  المإدي إلى أثار تمنع المنظمة من تحقٌق أهدافها بفاعلٌة، فالصراع  - ب

 هو تؽٌٌر فً السلوك ٌإدي إلى تعطٌل جهود طرؾ من األطراؾ واإلسهام فً عدم تحقٌقه لمصالحه.
لمنظمة، وتإثر سلبا أو إٌجابا عل طبٌعة ظاهرة سلوكٌة مستمرة تحدث على مستوى الفرد والجماعة وا - ت

 العبلقة التفاعلٌة بٌن األطراؾ محل الصراع، وعلى مدى قدرتهم على تحقٌق أهدافهم.

 جمٌع ما سبق. - ث
 

 ؟إن الصراعنستنتج  .3

 ظاهرة واقعٌة ملموسة متواجدة على مستوى الفرد والجماعة والمنظمة. - أ

 .تتوقؾ درجة تطور الصراع  - ب

 جمٌع ماسبق. - ت

 

 ؟درجة تطور الصراع على عوامل منهاتتوقؾ  .4

 .قوة أطراؾ الصراع وشخصٌاتهم - أ

 مدى إدراك األطراؾ لنتابج الصراع وأثاره. - ب

 جمٌع ماسبق. - ت

 

هو محاولة فرد أو جماعة أو منظمة تحقٌق هدؾ دون إعاقة الطرؾ األخر، كما أن المنافسة ذات اتجاه ........... .5

 .على عكس الصراع نؼٌر عدابً وال تإدي إلى ضرر بمصالح اآلخرٌ

 التنافس

 سؤال باالختبار 

 سؤال باالختبار 



 ملخص المنادي 

 

 ٌحاول فٌه كل طرؾ وضع العقبات التً تحول دون تحقٌق الطرؾ األخر ألهدافه. .6

 الصراع -

 

 ؟رؼم أثاره السلبٌة فالصراع .7
 أثار االٌجابٌة ٌمكن استؽبللها.له  - أ
 لٌس لدٌه ثار اٌجابٌة - ب

 
 ؟أو البناء الصراع االٌجابًٌعرؾ  .8

 .مستوى أداء الفرد والجماعةهو ذلك الصراع الذي ٌسهم فً زٌادة  - أ

الصراع الذي ٌعوق أداء كل من الفرد والجماعة، وٌترتب علٌه إحداث ضرر للمنظمة مما ٌفرض على  هو - ب

 اإلدارة التصدي له والحد من مسبباته.

 الشً مما سبق. - ت

  ؟الصراع السلبًٌعرؾ   .9
 .هو ذلك الصراع الذي ٌسهم فً زٌادة مستوى أداء الفرد والجماعة - أ

الصراع الذي ٌعوق أداء كل من الفرد والجماعة، وٌترتب علٌه إحداث ضرر للمنظمة مما ٌفرض على  هو - ب

 اإلدارة التصدي له والحد من مسبباته.

 الشً مما سبق. - ت

 هو األداء انخفاض إلى ٌإدي الذي الصراع .94
 فردي صراع -جماعً         صراع -        سلبً صراع  -اٌجابً       صراع -

 

 ؟اآلثار االٌجابٌة للصراع التنظٌمًمن  .11

 ، تحسٌن جودة عملٌة اتخاذ القرارات وزٌادة درجة التعلم التنظٌمً - أ

 ، ٌإدي الصراع إلى الدفع نحو االبتكار، والقٌام بالتؽٌٌر المفٌد داخل المنظمة - ب

  ٌساهم الصراع فً تماسك أعضاء الجماعة - ت

 ، على أداء مهام ومسإولٌات قٌادٌة تلحق الهزٌمة بالطرؾ األخر فً الصراع ٌتم التركٌز - ث

 ، مساعدة اإلدارة فً التعرؾ على أسالٌب عبلج الصراع وتجنب أسبابه مستقببل - ج

 ، ض الرؼبات المكبوتة لدى األفرادعفرصة للتنفٌس عن بٌعد الصراع  - ح

 جمٌع ماسبق. - خ

 

  التنظٌمً للصراع اإلٌجابٌة اآلثار من لٌست , اآلتً من واحدة .91
 العامة المصلحة على الخاصة المصالح ؼلبة -              القرارات اتخاذ عملٌة جودة تحسٌن  -
 الجماعة أعضاء تماسك -           الجماعات و األفراد لدى االبتكار تشجٌع  -

 

 ؟السلبٌة للصراع التنظٌمً من االثار .41

بزٌادة الهالة الموجبة بالنسبة ألفراد الجماعة،  وزٌادة الهالة  ألطراؾ الصراع األخرىاإلدراك السلبً  - أ

 السالبة للطرؾ األخر.

 بٌن أطراؾ الصراع. زٌادة العداء وقلة قنوات االتصال - ب

 مهمه باالختبار

 جاءت  باالختبار

 مهمه باالختبار

 سؤال امتحان 



 ملخص المنادي 

ٌنتج عنها القلق والتوتر، المإدي إلى اإلحباط، عبلوة على  أثار نفسٌة وصحٌةٌإدي الصراع إلى  - ت

 كالضؽط واألزمات القلبٌة والسكر..األمراض الصحٌة 

 ، ؼلبة المصالح الخاصة على المصلحة العامة - ث

 المنظمة. وانعكاس ذلك على موارد إهدار الكثٌر من الوقت والجهد والمالٌإدي التورط فً الصراع إلى  - ج

 أخرى.اإلحساس بالظلم والقهر والرؼبة فً الصراع مرة بج الصراع بدرجة اكبر ٌولد لدٌه تحمل طرؾ نتا - ح

 جمٌع ما سبق. - خ

 

 ؟التنظٌمً للصراع السلبٌة اآلثار من  .90
 األفراد لدى المكبوتة الرؼبات عن للتنفٌس فرصة  -     الجماعة ألفراد بالنسبة الموجبة الهالة زٌادة  -
 الجماعة أفراد بٌن التعاون درجة زٌادة  -       الجماعة ألفراد بالنسبة السالبة الهالة زٌادة  -

 
 التنظٌمً للصراع السلبٌة اآلثار من .91

 األفراد لدى المكبوتة الرؼبات عن للتنفٌس فرصة -
 جماعهال ألفراد بالنسبة الموجبة الهالة زٌادة  -
 الخاصة المصالح على العامة المصالح ؼلبة  -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال  -

 

 ؟ماٌلً المدرسة التقلٌدٌةتفترض  .44
 .وٌجب تجنبهبالمنظمة الصراع ضار أن  - أ
 فً المنظمة. دلٌل على خللوجود الصراع  - ب
 بٌن العاملٌن. نتٌجة فروق فردٌةالصراع  ٌنشؤ - ت
 بٌن أطراؾ الصراع. ردود فعل ؼٌر مناسبةٌترتب على وجوده  - ث
 جمٌع ماسبق. - ج

 
  أن التقلٌدٌة المدرسة ترى .93

   حتمٌة ظاهرة الصراع  -متعددة                              الصراع أسباب  -
 الصراع     طبٌعة ٌحدد الموقؾ -     المنظمة فً خلل على دلٌل الصراع وجود  -

 
o  إن الكثٌر من المنظمات  االلئلشارة إلى دوافع الصراع وجوانبه االٌجابٌة  التقلٌدٌة المدرسةرؼم تجاهل هذه

 .األسرة ، والمدرسة، وبعض منظمات األعمالفً التعامل مع الصراع، مثل  تتبنى المنهج التقلٌدي
 

 ؟سلوكٌة ماٌلًالمدرسة التفترض  .41
 تصاحب التعامبلت اإلنسانٌة داخل المنظمات، وٌجب االعتراؾ بوجوده. ظاهرة حتمٌةأن الصراع  - أ
 .كان ضمن الحدود المسموح بهامراقبة مستوى الصراع  وعدم التدخل طالما ٌجب على اإلدارة  - ب
 .ٌتطلب دراستها وتحلٌلهاأسباب الصراع متعددة األمر الذي  - ت
 داخل المنظمة. انخفاض مستوى الصراع  ٌساعد على تنمٌة االبتكار والتجدٌد - ث
 جمٌع ماسبق. - ج

 
 هً بوجوده المنظمة داخل اإلنسانٌة التعامبلت تصاحب حتمٌة ظاهرة الصراع أن ترى التً لمدرسة .91

 السلوكٌه المدرسة  -       الموقفٌة المدرسة  -
 العلمٌة المدرسة  -التقلٌدٌة        المدرسة  -

 
 ؟الموقفٌةالمدرسة تفترض  .02

 حسب الموقؾ محل الصراع أو هداماً  ٌكون الصراع بناءً  - أ

 على اإلدارة سوى دراسة مواقؾ الصراع وتحدٌد اإلستراتٌجٌة المناسبة للتعامل معه. - ب

 مهمه باالختبار

 سؤال اختبار 

 سؤال امتحان 

 مهمه باالختبار

 سؤال اختبار 

 سؤال امتحان 



 ملخص المنادي 

 جمٌع ماسبق. - ت

من أشهر النماذج التً حاولت توضٌح مراحل  (Pondyبوندي )ٌمر الصراع بعدة مراحل وٌعد نموذج  .21

 من أهم مراحل الصراع ؟ الصراع التنظٌمً:

 .مرحلة إدراك الصراع -              .)الؽٌر ظاهر( مرحلة الصراع الكامن -
 .مرحلة إظهار الصراع -                            .الصراعبمرحلة الشعور  -
 .جمٌع ماسبق -                               .مرحلة ما بعد الصراع -

 
كالعبلقات المتبادلة بٌن أطراؾ  بعدم وضوح الصراع مع وجود عوامل مإدٌة إلى الصراع ............تتسم .22

 ء، والمنافسة على الموارد.الصراع، اختبلؾ األهداؾ واألولوٌات، البٌروقراطٌة، اختبلؾ معاٌٌر تقٌٌم األدا

 .الصراعبمرحلة الشعور  -     .مرحلة إدراك الصراع -    .()الؽٌر ظاهر مرحلة الصراع الكامن -
 

بتصرفات مجموعة  عندما تدرك مجموعة من أصحاب المصالح أن أهدافها قد تؤثرت سلباً  ............تبدأ هذه  .23
الصراع، حٌث ٌقوم كل طرؾ بتحلٌل األحداث وإعداد السٌنارٌوهات ، مما ٌساهم على التعرؾ على مسببات أخرى

 المحتملة حول المشاكل مع الطرؾ األخر.
 .الصراعبمرحلة الشعور  -     .مرحلة إدراك الصراع -.    )الؽٌر ظاهر( مرحلة الصراع الكامن .02
 

، ومع تزاٌد الصراع االنفعالً تجاه بعضهاتبدأ الوحدات المتصارعة فً تنمٌة وتجهٌز رد الفعل  ............فً  .25

ٌقل التعاون األمر الذي ٌإثر على الفعالٌة التنظٌمٌة للمنظمة، وقد ٌكون سبب الصراع بسٌطا ومع عدم حله 

 ٌتحول إلى مشكلة كبٌرة ٌصعب السٌطرة علٌها.

 .الصراعبمرحلة الشعور  -     .مرحلة إدراك الصراع -.    )الؽٌر ظاهر( مرحلة الصراع الكامن .04
 

، فقد ٌكون واضحا )مشاحنات لفظٌة، عنؾ(، أو ٌتجسد الصراع فً صور مختلفة من العداء................. .27
المبٌعات حول  مثبل الصراع بٌن إدارة اإلنتاج وإدارة سلبٌا )إصابة الطرؾ األخر باإلحباط نتٌجة عدم تلبٌة طلباته(

 دابما هو المنظمة.تلبٌة طلبات العمبلء والخاسر 
 مرحلة ما بعد الصراع -       .    مرحلة إظهار الصراع -              .الصراعبمرحلة الشعور  - أ

 
حله بشكل مرضً للطرفٌن لكً ٌسود التعاون أو فبلبد من  أو قصٌراً  سواًء كان الصراع طوٌبلً ................ .28

 توٌات أكثر خطورة من السابق.بحله بشكل ؼٌر مرضً مما ٌإدي إلى عودة الصراع بمس

 مرحلة ما بعد الصراع -        .    مرحلة إظهار الصراع -         .الصراعبمرحلة الشعور  .02
 

 ...........؟من مستوٌات الصراع .12
 .الصراع بٌن االفراد )ضمن الجماعة( -                    . الصراع على مستوى الفرد -
 .جمٌع ماسبق -          .اتالمنظمالصراع بٌن  -                          .الصراع بٌن الجماعات -

 
بٌن العدٌد من القوى   ٌعانً الفرد داخل الجماعة بشعور التعارض والنزاعإن الصراع على مستوى الفرد  .31

 أهمها: بسبب عواملداخل نفسه 

الذي ٌتولد بسبب عدم قدرة الفرد على تحقٌق أهدافه بسبب وجود مانع حٌث ٌتبنى احد أنواع السلوك  اإلحباط: - أ

 مثل: االنسحاب، الجمود، العدوانٌة، الكبت، التبرٌر.

 تعارض  اهداؾ الفرد. - ب

تجعله ٌعٌش حالة  القٌام بعدة ادوار متعارضةقد تفرض وظٌفة معٌنة على الفرد  تعارض الدور وؼموضه: - ت

ٌزداد عادة ما ، والسلوك كلما كان الدور ؼامضا كلما قلت قدرة الفرد على التنبإ بنتابجف، ع نفسً داخلًصرا

 .الؽموض فً مراحل العمل األولى

 : مثل زٌادة عبء العمل، سوء ظروؾ العمل، تدنً العبلقات مع الزمبلء.مشاكل العمل - ث



 ملخص المنادي 

 جمٌع ماسبق - ج

 

 تؤخذ ثبلثة أشكال هً:  رد:تعارض أهداؾ الفمن الصراع على مستوى الفرد  .10
 .، ٌختار الفرد البدٌل األكثر نفعاً حالة االختٌار بٌن عدة أهداؾ ذات مزاٌا - أ
 حالة تحقٌق أهداؾ ذات عٌوب ومزاٌا، المطلوب المقارنة . - ب
 ، ٌتحاشى الفرد االختٌار منعا للمشاكل.حالة اختٌار هدؾ بٌن عدة أهداؾ ذات سلبٌات - ت
 جمٌع ماسبق. - ث

 
 ؟االفراد )ضمن الجماعة( الصراع بٌنمن   .33
 مدركات وقدرات التعامل بٌن االفراد.الشخصٌات والختبلؾ فً اال بسببالصراع داخل الجماعة أمر حتمً،  - أ
 ... المركز االجتماعً او الترقٌة اوقد ٌكون الصراع على المكافؤة  - ب
 ابج الصراع.األطراؾ بنت ًفً التؤثٌر على وع هاماً  تلعب العوامل اإلدراكٌة والمعرفٌة دوراً  - ت
 .إدراك الفرد لذاته ولآلخرٌن ٌسهل علٌه التكٌؾ التفاعلً بٌنه وبٌن االفراد - ث
 جمٌع ماسبق. - ج

 
 ؟ث دهو صراع ٌح الصراع بٌن الجماعات .34
 جماعتٌن أو أكثر، مثل صراعات بٌن األقسام أو بٌن التنفٌذٌٌن واالستشارٌٌنبٌن   - أ
 عة واحدة  جما - ب
 الشً مما سبق. - ت

 
 :ً الصراع بٌن الجماعاتفمن العوامل المإثرة  .35
 تعارض األهداؾ:  حرص ادارة اإلنتاج على الجودة ٌجعلها تبالػ فً المشترٌات  - أ
 التنافس: على الموارد المحدودة. - ب
 االختبلؾ فً اإلدراك: مثل اختبلؾ ادارة اإلنتاج والتسوٌق فً تفسٌر سبب انخفاض المبٌعات. - ت
بعضها فً النشاطات مما ٌثٌر الصراع بٌنها االنتماء العبلقات االعتمادٌة: أي اعتماد الجماعات على  - ث

 لمستوٌات تنظٌمٌة مختلفة.
 اختبلؾ هوٌة الجماعة بشكل واضح عن ؼٌرها. - ج
 جمٌع ماسبق. - ح

 
 المنظماتالصراع بٌن  .14

ٌحدث بٌن منظمات تضم جماعات عمل مختلفة ، وٌعبر عن حالة التوتر  بٌنهما عند حصول تعارض أو 

 تضارب فً المصالح.

 بؤنه؟ الصراع ٌتمٌز .37

 إٌجابٌة آثار أٌة له لٌست -        المنافسة عن تماما ٌختلؾ   -      المنافسة مع تماما ٌتطابق 

 ؟استراتٌجٌات حل الصراعمن  .38

 .إستراتٌجٌة التعاون -         .إستراتٌجٌة استخدام القوة والسٌطرة -

 جمٌع ماسبق. -   .إستراتٌجٌة التجنب أو تحاشً الصراع -                        الحل الوسط:إستراتٌجٌة  -

 

 ؟انه إستراتٌجٌة استخدام القوة والسٌطرة .12
 للسٌطرة على موقؾ الصراع. استخدام القوة التً ٌتمتع بهاٌحاول احد أطراؾ الصراع  - أ
، حٌث تستند الى السلطة الرسمٌة بهدؾ تطبٌق سٌاسة اإلذعان على اإلجبار والتهدٌدهذه اإلستراتٌجٌة  تعتمد - ب

 على الطرؾ األخر.
 .األزماتأوقات مثل  فً الظروؾ التً تتطلب حل سرٌعتعد مناسبة   - ت

 مهمه باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 



 ملخص المنادي 

 جمٌع ماسبق. - ث
 ؟ماستخدا الصراع اطراؾ ألحد المناسب من االزمات و الظروؾ فً .04

 التعاون استراتٌجٌة  -       السٌطرة استراتٌجٌة  -      التجنب استراتٌجٌة  -    التكٌؾ استراتٌجٌة -
 

 ؟.انه إستراتٌجٌة التعاون .24
 ٌتعاون طرفً الصراع فً تطوٌر الحلول لحل مشكلة الصراع. - أ
ٌجب على االدارة هنا توفٌر الوسابل الكفٌلة بتحقٌق التقارب والتؤكٌد على أن النجاح هو ثمرة العمل الجماعً  - ب

 الفرد.أكثر منه 
 جمٌع ماسبق. - ت

 
 ؟فً الحاالت التالٌةاستراتٌجٌة التعاون  تعد مناسبة  .42
 حالة االتفاق على الحل المتكامل. - أ
 حالة الرؼبة فً اكتساب الخبرة والتعاون مع األطراؾ األخرى - ب
 حالة تقدٌر مشاعر اآلخرٌن وأرابهم ومقترحاتهم. - ت
 جمٌع ماسبق. - ث

 
  األول للطرؾ االنسب من فإنه , الثانً الطرؾ وأراء لمشاعر الصراع من األول الطرؾ تقدٌر حالة فً .07

  : اعتماد
 التجنب استراتٌجٌة -                      الوسط الحل استراتٌجٌة -
 التعاون استراتٌجٌة -                           التكٌؾ استراتٌجٌة  -

 
 حالة فً التعاون استراتٌجٌة تبنً إلى الصراع أطراؾ ٌمٌل .00

 ومقترحاتهم وأرابهم اآلخرٌن مشاعر تقدٌر -
  ) الوسط الحل ( الصراع أطراؾ بٌن التنازل فً الرؼبة -
 ) التكٌؾ إستراتجٌة ( مهمة وؼٌر بسٌطة الصراع محل التنازل فً القضٌة كون -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال -

 
 ؟الحل الوسط إنهإستراتٌجٌة  .23
 بٌن أطراؾ الصراع بهدؾ تحقٌق التوافق. ورؼبة التنازلحالة وجود التقارب فً تستخدم  - أ
 تعد لؽة مناسبة للتفاوض بٌن طرفً الصراع بسبب تعادل الطرفٌن. - ب
 .جمٌع ماسبق - ت

 
 حالة فً الوسط الحل إستراتٌجٌة التبنً إلى الصراع أطراؾ ٌمٌل .02

  اآلخر الطرؾ آراء و لمشاعر الصراع أطراؾ أحد تقدٌر  -
 الصراع تصعٌد عدم الصراع أطراؾ رؼبة  -
 لبعضهم التنازل فً الصراع أطراؾ رؼبة  -
 مهمة ؼٌر و بسٌطة الصراع محل القضٌة كون  -

 
انسحاب سلبً من طرؾ احد أطراؾ الصراع وتحاشً الصراع مع هً إستراتٌجٌة التجنب أو تحاشً الصراع  .47

 ؟من خبللمرور الوقت، 
 .تجاهل موقؾ الصراع - أ
 إقامة حواجز بٌن طرفً الصراع، أفراد أو جماعات المتصارعة. - ب
 .جمٌع ماسبق -ر            جعل العبلقات والتفاعبلت محدود. - ت
 تستخدم إستراتٌجٌة التجنب أو تحاشً الصراع فً المواقؾ التالٌة: .48

 .القضاٌا البسٌطة وؼٌر المهمة - أ

 نظر لدى أطراؾ الصراع. ؼٌاب فرصة قبول وجهة - ب

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 



 ملخص المنادي 

 .كسب الوقتالرؼبة فً  - ت

 .عدم تصعٌد الصراعالرؼبة فً  - ث

 جمٌع ماسبق. - ج

ٌؤخذ احد أطراؾ الصراع مصالح واهتمامات الطرؾ األخر بعٌن  ...............عكس التكٌؾ إستراتٌجٌة  .22
 .للطرؾ األخر وتسمى إستراتٌجٌة اإلٌثار وقد تبدو استسبلماً االعتبار، 

 السٌطرةاستخدام القوة وإستراتٌجٌة  - أ
 .إستراتٌجٌة التجنب أو تحاشً الصراع - ب
 استراتٌجٌة التعاون - ت

 
 مدخل لحل الصراع فً الحاالت التالٌة:استراتٌجٌة التكٌؾ تعد  .51
 بٌن أطراؾ الصراع. بناء جسور العبلقات الطٌبةالرؼبة فً  - أ
 .بضعؾ موقفه التفاوضًاحد أطراؾ الصراع  شعورعند  - ب
 .ؼٌر ذات أهمٌة أو هامشٌةمحل الصراع  القضٌةعندما تكون  - ت
 جمٌع ماسبق.  - ث

 
 ؟ التالٌة الحالة فً الصراع لحل مناسب مدخل التكٌؾ استراتٌجٌة تعد .19

 ) الصراع وتحاشً التجنب ( الصراع أطراؾ لدى االخرى النظر وجهة قبول فرصة ؼٌاب -
  التفاوضً موقفه بضعؾ الصراع أطراؾ أحد شعور -
  ) الوسط الحل ( متعادلٌن ألنهم التفاوض فً الصراع طرفً رؼبة -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال -

 
 :تصنٌؾ استراتٌجٌات تسوٌة الصراع حسب النتابج .30
 إستراتٌجٌة: خاسر/ خاسر - أ
 إستراتٌجٌة: رابح / خاسر - ب
 إستراتٌجٌة : رابح / رابح - ت
 جمٌع ماسبق. - ث

 
 على الصراع تطور درجة تتوقؾ ما ؼالباً .  53

 لقٌمهم الصراع أطراؾ إدراك مدى  -             الصراع لنتابج أطراؾ إدراك مدى - 

  لحاجاتهم الصراع أطراؾ إدراك مدى  -          ألهدافهم الصراع أطراؾ إدراك مدى - 
 

  حالة فً صراع لحل مناسب مدخل التكٌؾ استراتٌجٌة تعد  .17
 التفاوضً موقفه بضعؾ الصراع أطراؾ أحد شعور -
 الصراع أطراؾ لدى اآلخرى النظر وجهة قبول فرصة ؼٌاب  -
  متعادلٌن ألنهم التفاوض فً الصراع طرفً رؼبة  -
 الصراع حدة زٌادة فً الصراع طرؾ رؼبة  -

 

 عندما المنظمة فً الجماعات بٌن أو األفراد بٌن الصراع ٌحدث .10
 اآلخر الطرؾ مع طرؾ ٌتنافس  -
  اآلخر الطرؾ مع طرؾ ٌتعاون -
  اآلخر الطرؾ مع طرؾ ٌتعاون ال  -
 أهدافه تحقٌق من اآلخر الطرؾ إعاقة طرؾ كل ٌحاول  -

 

  ضمن والمادي اللفظً العداء من مختلفة صورة فً الصراع ٌظهر .55

 مهمه باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 



 ملخص المنادي 

  بالصراع الشعور مرحلة -        الكامن الصراع مرحلة  -

  الصراع إدراك مرحلة -        الصراع إظهار مرحلة  -

 

 على الصراع تطور درجة تتوقؾ ما ؼالباً   .12
  ألهدافهم الصراع أطراؾ إدراك مدى  -          وشخصٌاتهم الصراع أطراؾ قوة  -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال -      لحاجاتهم الصراع أطراؾ إدراك مدى  -

 
 استراتٌجٌه؟ تناسبه ما ؼالبا فإنه ضعٌؾ التفاوضً موقفه ان الصراع اطراؾ احد ٌشعر عندما .57

 ؼٌر .اآلخر للطرؾ استسبلمآ تبدو وقد االٌثار تسمى و)التكٌؾ استراتٌجٌة (<<االٌجابً االنسحاب .أ
 .طٌبه عبلقات جسور بناء فً للرؼبة مدخل تعد النها بالفهم لكن اٌجابً انسحاب انها مكتوب

 الصراع اطراؾ لدى النظر وجهة قبول فرصة ؼٌاب )التجنب استراتٌجٌة(<< السلبً االنسحاب .ب
 االٌجابً التعاون .ج
 السلبً التعاون .د
 

 ؟ االطراؾ إدراك مدى على الصراع تطور ٌتوقؾ ما ؼالبا . 58
  .الصراع لنتابج -                .الصراع ألهداؾا -
 . الصراع الستراتٌجٌات -              . الصراع لظروؾ  -
 

 طرؾ كل محاولة عند المنظمة فً الجماعات بٌن او االفراد بٌن الصراع ٌحدث . 95
 .اهدافه تحقٌق عن االخر الطرؾ إعاقة  -            االخر الطراؾ اهداؾ و اهدافه تحقٌق -  
 حاجاته اشباع عن االخر الطرؾ عجز مع حاجاته اشباع  -  المادٌة المكاسب على االخر الطرؾ مع التنافس -

 

 المحاضرة الحادٌة عشر

 التنظٌمًثقافة 

 ؟ثقافة المنظمة بؤنها  Smircich ٌعرؾ  .1
 مجموعة المدركات التً ٌشترك فٌها أعضاء وحدة تنظٌمٌة. -

 
 ؟أن ثقافة المنظمة هً  Alder ٌعرؾ .2

، وتمثلل فهملا مشلتركا األفلرادمجموعة افتراضات وتوقعات وقواعد للسلوك، وهً تعمل كإطار مرجعً لسللوك 
 بٌن أفراد التنظٌم، كما أنها تمٌز منظمة عن ؼٌرها.

 
 ؟ثقافة المنظمةهً Gibson ٌعرؾ  .3

 .نظام من القٌم المشتركة والمعتقدات التً ٌنتج عنها قواعد للسلوك -
 

 ؟إن ثقافة المنظمة ماٌلًنستنتج  .4

 .تشمل قٌم ومعتقدات ٌشترك فٌها أعضاء التنظٌم - أ

 السلوك  مع المشكبلت الداخلٌة والخارجٌة.تحدد شكل التصرؾ أو  - ب

بها قد تكون اٌجابٌة عندما تحقق أهداؾ المنظمة، وقد تكون سلبٌة  إذا كانت مخالفة  ثقافة خاصةأن لكل منظمة  - ت

 لتلك األهداؾ.

 بحٌث تعكس االختبلؾ الموجود بٌن األقسام  تتعدد الثقافات الفرعٌة داخل الثقافة األم،قد  - ث

 جمٌع ماسبق. - ج

 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 

 سؤال باالمتحان 



 ملخص المنادي 

 : - المنظمة ثقافة خصابص من لٌست , اآلتً من واحدة .1
 األخرى المنظمات لسلوك مرجعً كإطار تعمل -         التنظٌم أعضاء فٌها ٌشترك قٌم تشمل  -
 التنظٌم أفراد بٌن مشتركاً  فهماً  تمثل  -        المنظمات من ؼٌرها عن المنظمة تمٌز  -

 

 ؟كل منثقافة المنظمة  تحدد .6

 مشكبلت البٌبة الداخلٌة والخارجٌة.شكل التصرؾ  - أ

 شكل التصرؾ مع المشكبلت الداخلٌة فقط - ب

 فقطشكل التصرؾ مع المشكبلت الخارجٌة  - ت

 

 ثقافة المنظمة؟ ما أهمٌة  .7

 وفً الحفاظ على هوٌة المنظمة. األفرادتلعب دور هام فً تشكٌل سلوك  - أ

 فً المنظمة . األفراددور  تحدد ثقافة المنظمة  - ب

 تحدد هوٌة أفراد المنظمة. - ت

 تسهل عملٌة االلتزام الجماعً. - ث

 زٌادة درجة استقرار التنظٌم. - ج

 مع منظمتهم. األفرادوكٌفٌة تفاعل  األعمالتساعد فً فهم االختبلفات بٌن منظمات  - ح

 .األفرادتمثل أداة للرقابة  والتوجٌه لسلوك  - خ

 من إمكانٌة التنبإ به. وتزٌد األفرادتساعد فً فهم سلوك  - د

  توحٌد القٌم ومعاٌٌر - ذ

 زٌادة االنتماء والوالء.  - ر

  زٌادة درجة التبادل - ز

 جمٌع ماسبق. - س

 

 : - المنظمة ثقافة أهمٌة ضمن لٌست , اآلتً من واحدة .8
 للمنظمة والوالء االنتماء زٌادة  -                   العاملٌن بٌن األداء ومعاٌٌر قٌم توحٌد  -
 المنظمة أعضاء بٌن التبادل درجة زٌادة  -    الصراع عبلج أسالٌب على التعرؾ فً اإلدارة مساعدة  -

 
 : - المنظمة ثقافة أهمٌة ضمن لٌست , اآلتً من واحدة .9

 األعضاء لدى انتماء زٌادة  -                      األداء معاٌٌر توحٌد  -
 الصراع على التعرؾ  -       األعضاء بٌن التبادل درجة زٌادة  -

 

  ؟الثقافة التنظٌمٌة وسابل نقلمن  .11

العملٌات التً ٌستطٌع الفرد من خبللها ان ٌتعلم قٌم وعادات المنظمة، خاصة  أسالٌب التطبٌع االجتماعً : - أ

 ظفٌن الجدد. حٌث تتم العملٌة من خبلل أسالٌب فردٌة أو جماعٌة.وبالنسبة للم

 زة.أسالٌب المنظمة فً الترقٌة وزٌادة الروابط والعبلقات والعقاب واإلجا - ب

 . تنظٌم المكاتب، الهندام، السلوكٌات الجٌدة،  أسلوب االتصال داخل المنظمةالمظهر العام لؤلفراد،  لؽة التنظٌم: - ت

 جمٌع ماسبق. - ث

 

 التنظٌمٌة الثقافة نقل وسابل من لٌست , اآلتً من واحدة .99
 الترقٌة فً المنظمة أسالٌب  -          االجتماعً التطبٌع أسالٌب -
 األسري التربوي األسلوب  -     المنظمة داخل االتصال أسلوب  -

 

 سؤال االختبار تكررت مرتٌن 

 مهمه ستأتً فقرة باالمتحان 

 سؤال االختبار 

 ستأتً فقرة باالمتحان 

 سؤال االختبار 

 سؤال االختبار بعض الفقرات خارج المحتوى 

 سؤال االختبار تكررت مرتٌن 



 ملخص المنادي 

 التالٌة التنظٌمٌة الثقافة نقل وسابل أحد ضمن المنظمة داخل االتصال أسلوب ٌصنؾ .91
  التنظٌم لؽة  -            االجتماعً التطبٌع أسالٌب -
 المراقبة لؽة  -          الترقٌة فً المنظمة أسالٌب -

 

 من مصادر ثقافة المنظمة؟ .13

 أخبلقٌات التنظٌم -                 صفات وخصابص الفرد -

 جمٌع ماسبق. -                          الهٌكل التنظٌمً -

 

  ؟صفات وخصابص الفردمن  .14

 المإسسون تإثر قٌمهم ومعتقداتهم بدرجة كبٌرة فً شكل ثقافة المنظمة. األفراد - أ

 الذٌن ٌعملون فً المنظمة وٌشكلون ثقافتها. األفرادالمإسسون فً نوعٌة  األفرادعادة ما ٌتحكم  - ب

 الذٌن ٌتم اختٌارهم من قبل المإسسٌن ستكون لدٌهم  نفس القٌم األفراد - ت

 جمٌع ماسبق - ث

 

 ؟أخبلقٌات التنظٌممن  .15
 داخل التنظٌم.القٌم األخبلقٌة  والمعتقدات والقواعد التً تحدد األسلوب والطرٌقة المناسبة للتعامل  - أ
 مع الوقت تصبح القواعد األخبلقٌة عادٌة، وتمثل جانب ممٌز لثقافة المنظمة. - ب
 نتاج كل من أخبلقٌات الفرد، وأخبلقٌات المجتمع، واألخبلقٌات المهنٌة.  - ت
 جمٌع ماسبق. - ث

 
 ؟الهٌكل التنظٌمًمن   .44

 ظهور ثقافات مختلفة. إلىتنوع أشكال الهٌاكل التنظٌمٌة ٌإدي  - أ

 .المخاطرة ثقافة حرٌة العمل واالستقبللٌة والمبادأة والرؼبة فً تحمل /البلمركزٌة تزدهرفً الهٌاكل  - ب

 ، والتجدٌد والتطوٌر وروح االبتكار.ثقافة العمل الفردي وتقل الجماعٌة /فً الهٌاكل المركزٌة تسود - ت

 جمٌع ماسبق. - ث

 

 ؟العمل ثقافة المركزٌة الهٌاكل فً تسود ما ؼالبا .17
 .المنظمً -الجماعً          -الثنابً           -     الفردي -

  

 المحاضرة الثانٌة عشر

 االبداع التنظٌمً

 ؟اإلبداعمفهوم  .1

 . جوهر اإلبداع هو تطوٌر شًء جدٌد لم ٌوجد من قبل - أ

التطوٌر هنا قد ٌكون خلق شا جدٌد ألول مره أو تحسٌن لشا موجود أو استخدام جدٌد لشا أو  - ب

 بطرٌقة جدٌدة ( تؽٌٌر شا

واإلبداع هنا ال ٌقصد به اإلبداع فً السلع والخدمات فاإلبداع قد ٌمس األمور المادٌة وقد ٌمس  - ت

 األمور المعنوٌة والفنٌة مثل طرٌقة العمل ، التعامل أشكال السلوك ..

 جمٌع ماسبق.. - ث

 

 

 سؤال االختبار 

 سؤال االختبار 



 ملخص المنادي 

 ؟ٌعرؾ اإلبداع التنظٌمً بؤنه .2
بداع التنظٌمً إال إذا كانت الفكرة تم تطوٌرها داخل أي ال ٌطلق صفة اإلتطوٌر لفكرة داخل المنظمة. - أ

 المنظمة
اإلبداع عملٌة ٌحاول فٌها الفرد من خبلل تفكٌره وقدراته أن ٌتوصل لشًء جدٌد بالنسبة له أو  - ب

 بالنسبة لبٌبته.
 جمٌع ماسبق. - ت

 
 ؟هو السلوك اإلبداعً  .3

 عملٌة إنتاج أفكار جدٌدة أو ؼٌر مؤلوفة،  - أ
 .القدرة على إنتاج تلك األفكار. إلىتشٌر  - ب
 الشً مما سبق. - ت

 
 ؟القدرات االبداعٌة .4

 عملٌة إنتاج أفكار جدٌدة أو ؼٌر مؤلوفة،  - أ
 .القدرة على إنتاج تلك األفكار. إلىتشٌر  - ب
 الشً مما سبق. - ت

 
 ؟اإلبداع هو .3

 الظواهر  واألشٌاء والمشكبلت نظرة ؼٌر تقلٌدٌة. إلىالنظر  - أ

 سطحٌةالظواهر  واألشٌاء والمشكبلت نظرة ؼٌر  إلىالنظر  - ب

 بسٌطةالظواهر  واألشٌاء والمشكبلت نظرة ؼٌر  إلىالنظر  - ت

 

 ؟اإلبداع التنظٌمً أهمٌة .6

 األفكار واألشٌاء الجدٌدة تعد عنصر ممٌز للمنظمة، ذلك أن المنظمة ؼٌر المبدعة تعد منظمة جامدة.. - أ

المنظمات الٌابانٌة شكلت سمعة ومنظمات ناجحة فً األسواق.)فأن المنظمات المبدعة هً منظمات رابدة  - ب

 ) الجودة الشاملة ( .(للمنتج الٌابانً من خبلل االبتكار واإلبداع

 التطور السرٌع للبٌبة المحٌطة بالمنظمة ٌتطلب االهتمام باإلبداع المستمر رؼبة فً البقاء أو التفوق. - ت

 ها بشكل مستمر بؽٌة تحقٌق األهداؾ التنظٌمٌة.ٌمثل الفرد المبدع ثروة ٌجب صٌانتها وتنمٌت - ث

 جمٌع ماسبق. - ج

 

 ؟مراحل عملٌة اإلبداع .7

 ومعرفتها. اإلحساس بالمشكلة  والدراٌة بها - أ

 االستؽراق فً المشكلة وجمع المعلومات. - ب

 حضانة وحفظ المعلومات . - ت

 التبصر واستنارة األفكار. - ث

 تؤكٌد الفكرة وتطبٌقها. - ج

 جمٌع ماسبق. - ح

 

 ؟من أنواع اإلبداع .8

.) وهو ٌختلؾ عن االكتشاؾ الذي هو باألساس موجود أصبلً ولكن االختراع الجدٌد: منتج جدٌد، نظرٌة جدٌدة - أ
 لم ٌكن معلوم قبل اكتشافه (

 ربط األفكار والجوانب فٌما بٌنها: ربط جوانب إدارٌة بجوانب رٌاضٌه. - ب

 مهمه باالختبار



 ملخص المنادي 

 تطوٌر شًء موجود صناعة الطابرات ، السٌارات... - ت
 السابقة.خلٌط من الطرق  - ث
 جمٌع ماسبق. - ج

 
 خصابص الشخص المبدع؟ .9

 عدم قبول الوضع الحالً والرؼبة فً التؽٌٌر. - أ
 ) عدم التقلٌد ( المعاٌٌر المستقلة. إلىعدم االلتزام بمعاٌٌر المجموعة والمٌل  - ب
 االهتمام بالجدٌد . - ت
 المعرفة الواسعة والتفكٌر الخبلق )ؼٌر تقلٌدي(. - ث
 التعبٌر عن الري وعدم االهتمام بآراء اآلخرٌنتفضٌل حرٌة  - ج
 جمٌع ماسبق. - ح
 : المبدع الشخص خصابص من .94

 المركزٌة إلى المٌل  -                الخبلق والتفكٌر الواسعة المعرفة -
 القلق و الخوؾ إلى المٌل  -        المنظمة فً أسبابه و الصراع تفهم عدم -

 
 المبدع الشخص خصابص من .99

  ) المبدعة المنظمة ( البلمركزٌة إلى المٌل -
  ) المبدعة المنظمة ( له المناسبة الحلول إٌجاد و الصراع تفهم -
  ) المبدعة المنظمة ( األجل طوٌل البحث فً االستثمار -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال -

 
 ؟خصابص المنظمة المبدعة .12
) قٌمة التعاون، قٌمة تبادل المعلومات واألفكار، قٌمة المشاركة فً  قٌم تنظٌمٌة دافعة لبلبتكار واإلبداع.شٌوع  - أ

 القرار، قٌمة االنجاز ، قٌمة المكافبة . هذه القٌم تشجع على االبتكار واإلبداع (
 تبنً أسالٌب تنمً االتجاهات اإلبداعٌة وتشجٌعها. - ب
 االستثمار فً البحث طوٌل األجل. - ت
 .تجرٌب األفكار الجدٌدة  وعدم الحكم علٌها مسبقاً  - ث
 البلمركزٌة وعدم تعقٌد اإلجراءات. إلىالمٌل  - ج
 تشجٌع المبادرات. - ح
 ) من شروط بٌبة العمل المبدعة ( نشر ثقافة تبادل اآلراء والمشاركة بالنقد الذاتً. - خ
 تفهم الصراع وإٌجاد الحلول المناسبة له. - د
 جمٌع ماسبق. - ذ

 
  المبدعة المنظمة خصابص من لٌست , اآلتً من واحدة .97

  واإلبداع لبلبتكار دافعة تنظٌمٌة قٌم شٌوع  -
 وتشجٌعها االبداعٌة االتجاهات تنمً أسالٌب تبنً  -
  تفهمها عدم و الصراعات رفض  -
 اآلجل طوٌل البحث فً االستثمار  -

 
 ؟المبدعة المنظمة خصابص من .90

  الطوٌل المدى على البحث فً االستثمار -
  له المناسبة الحلول وإٌجاد الصراع تفهم  -
  المنظمة ضمن سلوكٌة مشكبلت وجود  -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال  -

 
 

 سؤال باالختبار

 مهم باالختبار

 سؤال باالختبار

 سؤال باالختبار

 سؤال باالختبار

 مهمه   مهمه  مهمه   جدا  



 ملخص المنادي 

 : - المبدعة المنظمة خصابص من لٌست اآلتً من واحدة .91
  واإلبداع االبتكار قٌم نشر -
  اإلبداعٌة االتجاهات تشجٌع -
 األجل طوٌل البحث فً االستثمار -
 األجل قصٌر البحث فً االستثمار -

 
 معوقات االبداع .16

 المعوقات الشخصٌة - أ

 المعوقات التنظٌمٌة - ب

 جتماعٌةالمعوقات اال - ت

 جمٌع ماسبق. - ث

 

 ؟المعوقات الشخصٌةمن  .17

 الخوؾ  و القلق المكبل للقدرات )ثبلثة ال رأي لهم الخابؾ، الجابع، المؽرور(. - أ
 بالنمط التقلٌدي فً اآلراء.التمسك  - ب
 األحكام المسبقة على األفكار واألشٌاء. - ت
 السلبٌة وعدم االستقبللٌة  واالنطواء. - ث
 جمٌع ماسبق. - ج

 
  ؟لئلبداع الشخصٌة المعوقات أهم من .91

  اآلراء فً التقلٌدي بالنمط التمسك  -
  والعاملٌن اإلدارة بٌن الثقة انعدام  -
  للقدرات المكبل التربوي األسلوب  -
 الصحٌحة اإلجابة توجد ال  -

 
 اإلبداع معوقات ضمن تصنؾ , واألشٌاء األفكار على المسبقة األحكام اصدار  .19

 النظرٌة  -             االجتماعٌة  -            التنظٌمٌة -          الشخصٌة  -

 
 ؟المعوقات التنظٌمٌةمن  .21
 االلتزام الحرفً بالقوانٌن. - أ
 ؼٌاب القٌادة اإلدارٌة المإهلة. - ب
 والعاملٌن. اإلدارةانعدام الثقة بٌن  - ت
 جمٌع ماسبق. - ث

 
 لئلبداع التنظٌمٌة المعوقات أهم من لٌست , اآلتً من واحدة .19

 بالقوانٌن الحرفً االلتزام  -
  المإهلة اإلدارٌة القٌادة ؼٌاب  -
  والعاملٌن اإلدارة بٌن الثقة انعدام  -
 واالنطواء االستقبللٌة وعدم السلبٌة  -

 
 ؟جتماعٌةالمعوقات االمن  .22
 احترام مسلمات تعٌق اإلبداع. - أ
 ؼٌاب حرٌة التعبٌر واالنتقاد الذاتً. - ب
 األسلوب التربوي القاتل للطموح والمكبل للحرٌات والقدرات. - ت
 جمٌع ماسبق. -ح        .والحفظ بدل تنمٌة التفكٌر واإلبداع أسالٌب تعلٌم تقلٌدٌة تعتمد التلقٌن - ث

 مهمه باالختبار

 سؤال باالختبار

 سؤال باالختبار

 مهمه باالختبار

 سؤال باالختبار

 سؤال باالختبار

 مهمه باالختبار



 ملخص المنادي 

 
 

 إلبداع االجتماعٌة المعوقات أهم من .17
  اآلخر الرأي رفض و بالرأي االستبداد -           للقدرات المكبل التربوي األسلوب -
 اآلخرٌن أفكار على المسبق الحكم -             والعاملٌن اإلدارة بٌن الثقة انعدام -

 
  االبداع معوقات كؤحد التعبٌر حرٌة ؼٌاب ٌصنؾ ما ؼالبا .24

 . التعلٌمٌة -                التنظٌمٌة -         االجتماعٌة -             الشخصٌة -
 

 

 

 المحاضرة الثالثة عشر

 (دابرة السلوك الفرديمن المحاضرة األولى إلى السادسة )مراجعة 

 ؟مركز الضبط الداخلًشخصٌة ذات - .1

 .ٌرى نفسه قادر على تحدٌد مصٌره - أ

 .أكثر استؽراقا فً العمل - ب

 .أكثر رضاء عن الوظٌفة - ت

 المشاركة إلىٌمٌل  - ث

 قلٌل التؽٌب - ج

 جمٌع ماسبق. - ح

 ؟مركز الضبط الخارجًشخصٌة ذات  .2

 ؼٌر قادر على تحدٌد مصٌره - أ

 .اقل استؽراقا فً العمل - ب

 .اقل رضا عن الوظٌفة - ت

 للعزلة وٌشعر باالؼتراب الوظٌفًٌمٌل  - ث

 كثٌر التؽٌب - ج

 جمٌع ماسبق. - ح

  ٌناسبهم للوظابؾ التً تتمٌز بالمخاطرة والوظابؾ التً تتحمل ذات مركز الضبط الداخلً الشخصٌة

 والوظابؾ التً تتمٌز باإلنجاز واالداء والعطاء. ةالمسإولٌ

  فهوال ٌصلح للوظابؾ سابقة الذكر ذات مركز الضبط الخارجًاما الشخصٌة 

 :لٌةٌخصابص الفرد ذو الشخصٌة المكٌافمن  .3

   شعاره الؽاٌة تبرر الوسٌلة - أ

 ال ٌهتم بالعواطؾ - ب

 نفعً – عملً - ت

 المناورة والمضاربات إلىمٌل ٌ - ث

 ٌحقق المكاسب الكبٌرة - ج

 من الصعوبة إقناعه بوجهة نظر اآلخرٌن - ح

 جمٌع ماسبق. -د                   ٌحاول إقناع اآلخرٌن بوجهة نظره - خ

 .........:شخصٌة ذات تقدٌر واحترام لذاتها  .4

 مهمه باالختبار

 سؤال باالختبار
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 فً تقدٌرهم ألنفسهم،  وفً مدى اعتزازهم بؤنفسهم. األفرادٌختلؾ  - أ
 من لدٌه درجة عالٌة من تقدٌر الذات ٌمتلك القدرة البلزمة للنجاح. - ب
 هناك عبلقة طردٌه بٌن تقدٌر الذات والرضا الوظٌفً. - ت
 ماسبق.جمٌع  - ث

 ......:الشخصٌة المتحملة للمخاطر .5

  .فً مدى رؼبتهم فً تحمل المخاطر األفرادٌختلؾ  - أ

  .الفرد الذي ٌتجنب المخاطر قراراته بطٌبة - ب

 ٌستخدم معلومات اقل فً اتخاذ القرارات.فهو  ،لمخاطر قراراته سرٌعةاالفرد  - ت

 جمٌع ماسبق. - ث

 

 

 

 ؟عبلقة اإلدراك بالسلوك التنظٌمًما .6

 .واألحكامأسلوب نوعٌة  القرارات اإلدراك فً المنظمات ٌإثر  - أ
 اختٌار طرٌقة االتصال.فً  المدراء ةساعدم - ب
 .فً تقلٌل الصراع التنظٌمً اإلدراكساعد ٌ - ت
 ة أفراد .اختٌار وتعٌٌن أو ترقٌٌساعد فً عملٌة  - ث
 .األفرادٌإثر اإلدراك فً عملٌة تقٌٌم  - ج
  جمٌع ماسبق. - ح

 ؟مبادئ التعلم والسلوك التنظٌمً  .7

 .لتعلم له دافعضرورة أن ٌكون ل - أ
 ة.المكافؤة المادٌة والمعنوٌ وجود - ب
 .من المتعلم فً عملٌة التعلم ضرورة المشاركة االٌجابٌة - ت
 .أهمٌة الفهم أثناء عملٌة التعلم - ث
 أداة هامة فً التعلم. التكرار - ج
 أثناء التعلم. لتوجٌه واإلرشادا - ح
 جمٌع ماسبق. - خ

 
 ؟ عبلقة القٌم بالسلوك التنظٌمًما .6

 قٌم الفرد تإثر عل إدراكه للمواقؾ والمشاكل التً ٌواجهها. - أ
 تإثر القٌم الشخصٌة على الطرٌقة التً ٌتعامل بها الفرد مع اآلخرٌن. - ب
 تإثر القٌم فً نوعٌة وشكل القرارات المتخذة. - ت
 . الجماعة بقٌم معٌنة ٌزٌد من تماسكهاالتزام - ث
 جمٌع ماسبق. - ج

 
 ؟االتجاهات والسلوك التنظٌمً تؽٌٌر .7

 تتسم االتجاهات بالثبات النسبً ولكنها قابلة للتؽٌٌر نتٌجة تؽٌر الظروؾ. - أ
 ٌسهل تؽٌٌر االتجاه عندما ٌكون ضعٌفا أو ؼٌر واضح أو عندما تبرز اتجاهات جدٌدة أكثر قوة. - ب
 ن المناقشة واإلقناع. ٌسهل تؽٌٌر اتجاهات األفراد األكثر مرونة فً آرابهم وأفكارهم والذٌن ٌقبلو - ت
 جمٌع ماسبق. - ث
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 ؟تحسٌن الدافعٌة والسلوك التنظٌمًمن   .8

) كلما كان هناك توافق كانت الدافعٌة عالٌة ، وكلما كانت الدافعٌة عالٌة  فق بٌن األفراد والوظابؾ .االتو - أ

 كلما كان أداء وسلوك األفراد جٌد فً المنظمة (

 تدرٌب وتنمٌة األفراد وتوضٌح أدوارهم. - ب

 .جمٌع ماسبق. -      .اإلدارة باألهداؾ  -ن          ارتباط أنظمة الحوافز باألداء. - ت

 المحاضرة الرابعة عشر

 جماعً والتنظٌمً(دائرة السلوك المن المحاضرة السابعة إلى الثانٌة عشر )مراجعة 

 ؟تماسك الجماعة والسلوك التنظٌمً .1

 ) التحدث بصٌؽة الجماعة "فعلنا ، أنجزنا ، نجحنا" ( .تحدث األعضاء عن الجماعة - أ

) كلما كلان هنلاك ارتبلاط بتللك المعلاٌٌر كلملت سلاعدنا ذللك عللى  .مدى مساٌرة األعضاء لمعاٌٌر الجماعة - ب

 إدراك أن هذه الجماعة متماسكة (

ذللك لتماسلك ) كلما كانت درجلة هلذه الصلداقة عالٌلة وقوٌلة أداء  .درجة الصداقة الموجودة بٌن األعضاء - ت

 الجماعة (

 درجة تماسك الجماعة فً أوقات األزمات - ث

) كلملا كانلت الحاللة االنفعالٌلة لؤلفلراد فٌملا بٌلنهم حاللة تتمٌلز بالهلدوء  .الحالة االنفعالٌلة ألفلراد الجماعلة - ج

 والود والتعاون واالحترام معناه أن هناك تماسك كبٌر بٌن األفراد وهناك جماعة قوٌة (

) كلما كان الفرد أكثر التزام باألعمال كلما سلاعد عللى فهلم  .واالنتظام فً نشاط الجماعةدرجة المساهمة  - ح

 وإدراك أن الجماعة متماسكة (

 جمٌع ماسبق. - خ

  صراع قد ٌحدث بٌن جماعتٌن بسبب:ال  .2

 تعارض األهداؾ. - أ

 التنافس على الموارد المحدودة. - ب

 االختبلؾ فً اإلدراك. - ت

 العبلقات االعتمادٌة. - ث

 الجماعة بشكل واضح عن ؼٌرها. اختبلؾ هوٌة - ج

 جمٌع ماسبق. - ح

 ؟ثقافة المنظمة  والسلوك التنظٌمً .3

 وفً الحفاظ على هوٌة المنظمة. األفرادتلعب دور هام فً تشكٌل سلوك  - أ

 فً المنظمة . األفرادتحدد ثقافة المنظمة دور  - ب

 تحدد هوٌة أفراد المنظمة. - ت

 ٌن أعضاء المنظمة.تسهل عملٌة االلتزام الجماعً وزٌادة درجة التبادل ب - ث

 زٌادة االنتماء والوالء واستقرار التنظٌم. - ج

 .األفرادتمثل أداة للرقابة  والتوجٌه لسلوك  - ح

 وتزٌد من إمكانٌة التنبإ به. األفرادتساعد فً فهم سلوك  - خ

 المتمٌز بٌن العاملٌن. األداءتوحٌد القٌم ومعاٌٌر  - د

 جمٌع ماسبق. - ذ
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 ؟المنظمة المبدعة والسلوك التنظٌمً من .4

 شٌوع قٌم تنظٌمٌة دافعة لبلبتكار واإلبداع. - أ
 تبنً أسالٌب تنمً االتجاهات اإلبداعٌة وتشجٌعها. - ب
 االستثمار فً البحث طوٌل األجل. - ت
 تجرٌب األفكار الجدٌدة  وعدم الحكم علٌها مسبقا. - ث
 البلمركزٌة وعدمن تعقٌد اإلجراءات. إلىالمٌل  - ج
 تشجٌع المبادرات. - ح
 اركة بالنقد الذاتً.نشر ثقافة تبادل اآلراء والمش - خ
 تفهم الصراع وإٌجاد الحلول المناسبة له. - د
 جمٌع ماسبق. - ذ

 

  حل أسئلة الواجب،،،،،

  المؤثرة على صعوبة تفسٌر السلوك اإلنسانً ... األسبابلٌست من  األتًواحدة من  .4
 اإلنسانًالسلوك  أسبابكثرة  .أ 
 .لكل سبب حل خاص به .ب 

 .ثبات أسباب السلوك واستقرارها .ج 
 وعدم ثباتها األسبابتؽٌر  .د 

 
 

  ضمن مجال الشخصٌة ٌعرؾ ما ٌعتقد الفرد أنها نظرة اآلخرٌن له بـالذات ... .2
 .الشخصٌة .أ 

 االجتماعٌة .ب 
 االقتصادٌة .ج 
 الثقافٌة .د 

 
 

  ضمن مجال السلوك التنظٌمً ... اإلدراكواحدة من اآلتً ال تصنؾ ضمن مزاٌا توظٌؾ  .3
 االختبلفات اإلدراكٌةتجنب إصدار األوامر واألحكام التً ال تراعً  .أ 
 .تساعد المدٌر فً انتقاء أسلوب االتصال المناسب مع المرإوسٌن .ب 

 .والجماعات األفرادتقلٌل الصراع التنظٌمً بٌن  .ج 

 .األفرادالمادٌة التً ٌحصل علٌها  المكافآتزٌادة  .د 

 
 

عقوبات بسبب عدم التزامه بؤوقات الدوام الرسمً خبلل الشهرٌن  إلى األسبوعتعرض الموظؾ سامً هذا  .4
ٌّر من سلوكه، السبب ٌعود    .. إلىالماضٌٌن ، بعد ذلك الحظ المدٌر أن تلك العقوبات لم تؽ

 .عدم تعرٌفه بنتابج سلوكه سابقا .أ 

 .عدم معاقبته منذ البداٌة .ب 

 .عدم توفٌر بدٌل له .ج 

 .عدم تكرار العقاب .د 

 
 

 القٌم ... أهمٌةواحدة من اآلتً ال تدخل ضمن  .5
 .تإثر على طرٌقة تعامل الفرد مع اآلخرٌن .أ 
 .تسهم فً تشكٌل أخبلقٌات العمل .ب 
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 .تإثر فً نوعٌة القرارات المتخذة .ج 
 .داخل المنظمة األفرادتؤثر فً شكل الصراع بٌن  .د 

 
  للعمل من خبلل ... األفراد( ٌمكن للمدٌر تحسٌن دافعٌة Ivancevichحسب "افانسٌبٌتش " ) .6

  .السماح لهم بقدر معقول من األخطاء .أ 
 .توفٌر لهم مناخ عمل مادي داخل المنظمة .ب 
 .أسلوب الترقٌة من الخارج إلىاالتجاه  .ج 
 .أعمالهمعدم وضع مواعٌد إلنجاز  .د 

 
 ......... الحاجات ؼٌر المشبعة تجعل الفرد .7

 قل حساسٌة إلدراك المثٌرات المتعلقة بهاأ .أ 
 إلدراك المثٌرات المتعلقة بهاأكثر حساسٌة  .ب 
 أقل معرفة بالمثٌرات المتعلقة بها .ج 
 .قل فهم بالمثٌرات المتعلقة بهاأ .د 

 
 حسب نظرٌة التعلم االجتماعً......... .8

 ٌتجه الفرد إلى تكرار السلوكات النافعة وٌتجنب السلوكات الضارة .أ 
 ضرورة تقدٌم النصح واإلرشاد للفرد الذي ٌتعلم بالمحاولة والخطؤ .ب 
 ٌتعلم الفرد من خبلل مبلحظة سلوكه .ج 
 ال توجد اإلجابة الصحٌحة .د 

 
 تقدٌر المرٌض لقٌمة الصحة ٌستمده من ....... .9

 األسرة .أ 
 الخبرة .ب 
 الدٌن .ج 
 األصدقاء .د 

 
  من خصابص الجماعة ... .11
 .أن تهٌا ألفرادها فرصة النمو والتطور .أ 
 .أنها وحدة تتكون من شخص فؤكثر .ب 
 .اإلدراك الفردي لوحدتهم األفرادأن ٌكون لدى  .ج 
 .أن تكون العبلقات فٌها قابمة على التنافس .د 

 
  الحل الوسط فً حالة ... إستراتٌجٌةتبنً  إلىٌمٌل أطراؾ الصراع  .11

 .اآلخرالطرؾ  وأراءتقدٌر احد أطراؾ الصراع لمشاعر  .أ 
 .بة أطراؾ الصراع عدم تصعٌد الصراعرؼ .ب 
 .ن القضٌة محل الصراع بسٌطة وؼٌر مهمةوك .ج 
 .الصراع فً التنازل لبعضهم أطراؾرؼبة  .د 

 
  واحدة من اآلتً لٌست ضمن أهمٌة ثقافة المنظمة ... .12
 .بٌن العاملٌن األداءتوحٌد قٌم ومعاٌٌر  .أ 
 .زٌادة درجة التبادل بٌن أعضاء المنظمة .ب 
 .مساعدة اإلدارة فً التعرؾ على أسالٌب عبلج الصراع .ج 
 .زٌادة االنتماء والوالء للمنظمة .د 
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  المعوقات االجتماعٌة لئلبداع ...من أهم  .13
 .اآلخراالستبداد بالرأي ورفض الرأي  .أ 
 .األسلوب التربوي المكبل للقدرات .ب 
 .والعاملٌن اإلدارةانعدام الثقة بٌن  .ج 
 .اآلخرٌنالحكم المسبق على أفكار  .د 

 


