
 

 

  ... المإثرة على صعوبة تفسٌر السلوك اإلنسانً األسباب لٌست من األتًواحدة من  -1
 اإلنسانً السلوك أسبابكثرة  .أ 
 .لكل سبب حل خاص به .ب 

 .ثبات أسباب السلوك واستقرارها .ج 
  وعدم ثباتهااألسبابتغٌر  .د 

 

  ...ضمن مجال الشخصٌة ٌعرف 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 تصنف ضمن مزاٌا توظٌف  -3
...  

 تجنب إصدار األوامر واألحكام التً ال تراعً االختالفات اإلدراكٌة .أ 
 .تساعد المدٌر فً انتقاء أسلوب االتصال المناسب مع المرإوسٌن .ب 

 . والجماعاتاألفرادتقلٌل الصراع التنظٌمً بٌن  .ج 

 .األفراد المادٌة التً ٌحصل علٌها المكافآتزٌادة  .د 
 

 عقوبات بسبب عدم التزامه بؤوقات الدوام إلى األسبوعتعرض الموظف سامً هذا  -4
ٌّر من  الرسمً خالل الشهرٌن الماضٌٌن ، بعد ذلك الحظ المدٌر أن تلك العقوبات لم تغ

   ..إلىسلوكه، السبب ٌعود 
 .عدم تعرٌفه بنتائج 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 أخالقٌات العمل .ب 
 .تإثر فً نوعٌة القرارات المتخذة .ج 
 . داخل المنظمةاألفرادتإثر فً شكل الصراع بٌن  .د 

 

 للعمل األفرادٌمكن للمدٌر تحسٌن دافعٌة  (Ivancevich)" افانسٌبٌتش "حسب  -6
  ...من خالل 

 حل أسئلة الواجبات لسلوك التنظٌمً 



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

 

 

  ...من خصائص الجماعة  -7

 .أن تهٌئ ألفرادها فرصة النمو والتطور .أ 
 .أنها وحدة تتكون من شخص فؤكثر .ب 
 . اإلدراك الفردي لوحدتهماألفرادأن ٌكون لدى  .ج 
 .أن تكون العالقات فٌها قائمة على التنافس .د 

 

  ... الحل الوسط فً حالة إستراتٌجٌة تبنً إلىٌمٌل أطراف الصراع  -8

 .اآلخر الطرف وأراءتقدٌر احد أطراف الصراع لمشاعر  .أ 
 .بة أطراف الصراع عدم تصعٌد الصراعرغ .ب 
 .كون القضٌة محل الصراع بسٌطة وغٌر مهمة .ج 
 . الصراع فً التنازل لبعضهمأطرافرغبة  .د 

 

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

 . بٌن العاملٌناألداءتوحٌد قٌم ومعاٌٌر  .أ 
 .زٌادة درجة التبادل بٌن أعضاء المنظمة .ب 
 .مساعدة اإلدارة فً التعرف على أسالٌب عالج الصراع .ج 
 .زٌادة االنتماء والوالء للمنظمة .د 

 

  ...من أهم المعوقات االجتماعٌة لإلبداع  -10

 .اآلخراالستبداد بالرأي ورفض الرأي  .أ 
 .األسلوب التربوي المكبل للقدرات .ب 
 . والعاملٌناإلدارةانعدام الثقة بٌن  .ج 
 

 .......الحاجات غٌر المشبعة تجعل الفرد -11

 .أقل حساسٌة إلدراك المثٌرات المتعلقة بها - أ

 .أكثر حساسٌة إلدراك المثٌرات المتعلقة بها - ب

 .أقل معرفة بالمثٌرات المتعلقة بها - ت

 .أقل فهم للمثٌرات المتعلقة بها - ث

 .........حسب نظرٌة التعلم االجتماعً  -12

 ٌتجه الفرد الى تكرار السلوكٌات الضارة - أ



 .ضرورة تقدٌم النصح واالرشاد للفرد الذي ٌتعلم بالمحاولة والخطؤ  - ب

 .ٌتعلم الفرد من خالل مالحظة سلوكه  - ت

 .التوجد االجابة الصحٌحة  - ث

 .....تقدٌر المرٌض لقٌمة الصحٌة ٌستمد من  -13

 .االسرة  - أ

 .الخبرة  - ب

 .الدٌن - ت

 .االصدقاء - ث
 

 

 

 

 سبحان هللا العظٌم.... سبحان هللا وبحمدهـ 

   شموع العسٌري


