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 افدعلى مستوى الجماعات = تعارض االه
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فعاالت خاصة ان
و ا إيجابيالشخص 
 بي سل

ء من الميل جز
 ه االتجا

وصية من كثر خصأ
االتجاهات وهو 
تعبير باللفظ او 

  اإلشارة

ي استعداد وجدان
هو حكم او مكتسب 
ة نظر في وجه

 ع معين موضو
 اشمل من الميل 

كون لدى الفرد ت
علومات كثيرة عن م

قضية معينة وليس 
 لدية اتجاه محدد
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 التكيف حاشيالتجنب والت الحل وسط التعاون القوة والسيطرة

االجبار 
 يدالتهدو
ة رسمية سلط

بهدف تطبيق 
اسية سي

  اإلذعان
 

توفر  اإلدارة
الكفيلة  الوسائل
التقارب  بتحقيق

 هووالنجاح 
 عملثمرة ال

الجماعي اكثر 
 من الفرد 

 

وجود تقارب 
في ورغبة 

بهدف  التنازل
 التوافق تحقيق

 انسحاب سلبي 
تجاهل موقف 

 اع الصر
 إقامة حواجز 

 حدودة ت معالقا

 كس القوة  ع
امات ممصالح واهت

الطرف االخر 
 تسمى االيثار

تبدو استسالما 
 للطرف االخر

 ت التالية مناسبه في الحاال

سبة ناتعد م
في ظروف 
التي تتطلب 
حل سريع 
 مثل االزمات

 المتكامل الحل 
كسب خبرة 
 والتعاون 

دير مشاعر تق
 االخرين و

ئهم اأر
 ومقترحاتهم

غة مناسبة ل
وض بسبب التف

  ن تعادل الطرفي

البسيطة القضايا 
 ة ر المهمغيو

غياب فرصه 
 قبول 

 كسب وقت 
عدم تصعيد 
 الصراع 

بناء جسور 
 يبة العالقات الط

عور احد عند ش
بضعف  األطراف
 تفاوضيموقفة ال
غير مهمه القضية 
 شية هاماو 
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 المنفعة 

 الدفاع عن الذات 

 عن القيمة التعبير

 المعرفة

 

عمليات االدانة•
الذاتية والقلق
والتهديدات 
المختلفة 

تعبير موجب عن القيم•
وصورته الذهنية الذي 
له اتجاه لالمركزي هو 
يعبر عن قيمة الحرية 

ل واالستقاللية في العم

يهتم •
بمعلومات 
ويهمل 

معلومات 
اخرى 

الفرد ذو االتجاه •
االيجابي سلوك 

يساعده في تحقيق 
طموحاته

المنفعة المعرفة

الدفاع عن
الذات 

التعبير 
عن القيمة

 (االتجاهات) مؤثرات *مصادر

 

 التعلم 

 ةالجماع

 طريقه التفكير 

 المعتقدات 

  ةالخبر

 والتالزم  ةالصل

 

 * بالثبات النسبي*تتسم االتجاهات 

 لكنها قابله للتغير حسب الظروف 

 متى نقدر نغير االتجاهات 

 ا عندما يكون ضعيف ▪

 عندما يكون غير واضح  ▪

اتجاه اكثر قوه من االتجاه  عندما يبرز ▪

 السابق

ي االفراد االكثر يسهل تغير االتجاه ف ▪

 في ارائهم  ةمرون

 واإلقناع ةاالفراد اللذين يقبلون المناقش ▪

 سبق ا يكون عكس ماعندم -

 نستطيع تغير االتجاه ال -
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 قف والمشاكل للمواإدراكة ؤثر على ت

 ع االخرين عامل بها مالطريقة التي يتتؤثر على 

بول حدد المقت حيثالعمل  اتخالقيا تسهم في تشكيل
 رفوض والم

هم تعد ا حيثرات المتخذة شكل القرا ي نوعيةتؤثر ف
 االسس

هل من م الجماعة بقيم معينة يزيد من تماسكها ويسالتزا
 عملية التعامل 

يتفرع عن القيم عدة  حيثات تحدد القيم االتجاه
 اتجاهات 

 

 القيم  أهمية
تتسم  االتجاهات

 لنسبيبالثبات ا

 االقتصادية 
 متحريتحري الحالل  ةيست غايالمادة وسيلة ول
 سرقة وة والربا والالرش

 الناس تعاون والشورى والعدل بين  االجتماعية 

جمالية ال
 الحسية 

 ب والفعل النظافة وجمال الثو

 العفة وصيانة الجروح  المعنوية 

 سياسية 
يار القوى اخت من السلطة النها فتنة اإلسالمذر ح

  األمين

 قيقة ى التفكر والبحث عن الححث عل نظرية 

 

 قيم الدين

م 
قي

ال
ر 

اد
ص

م
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عي

نو
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 ال
يم

لق
 ا
سم

ق
 

 

 لثروةا لتعظيم ة والصناعية والتجارية حتى يصلية والفنيالعلم األنشطة اقتصادي

 ونة والتعاعن الناس يهتم مشاركلذاته بعيدا قيمة  عتقد الفرد الي اجتماعي

 اهم سلوكيات انكار الذاتبالقيم الروحية قدرة االلتزام ة مرتبطة به في الحياسعادت ديني

 ظرين
وعدم االهتمام بالنواحي االجتماعية والتفكير والدراسة المتعلقة  واألمانةضرورة الصدق 

 المحباة والمجامالت

 األمثل هعلى الوجيهتم بالسلوكيات المثالية اداءة االعمال  ماليج

 سياسي
مع مزيد من القوة  متميز يميل للقناع والتحاور لتحقيقكز االدبي واالقتصادي الالمر تحقيق

 جماليةوال ةنواحي النظريقلة االهتمام بال
 



 

 :ةويعتبر المرحل تذكرحد مراحل الأاالسترجاع 

 ✅لثالثه ا -1

  ةالخامس -2

  ةالثاني -3

 ةالرابع -4

 :وهي عملية مستمرة اإلنسانيمليات الرئيسية المساعدة على فهم السلوك عتبر من العت

 ✅التعلم  .1

 االدراك  .2

 االبداع .3

 الشخصية  .4

 : صفة تميز االنسانتعتبر اهم  

 االبداع  .1

 الخبرة  .2

 الطموح  .3

 ✅علم الت القدرة على .4

ً تعد عنصر  :لية التعلم في عماً ضروريا

 التعلم  .1

 ✅ة الخبر .2

 ة الثقاف .3

 داع االب .4

 :*التعلم الشرطي التقليدي يتم فيه الربط بين

 ✅المثير غير الشرطي والمثير الطبيعي .1

 المثير الطبيعي والمثير غير الشرطي .2

 المثير الطبيعي والمثير غير الطبيعي  .3

 المثير الشرطي والمثير غير الطبيعي .4

 
 

 (سكاينر األمريكيالم الع) : عالم الشرطي الفالتعلنظرية ي ف األثرماذا يمثل قانون 

 ✅ت ذات النتائج النافعة كياد يتجه لتكرار السلولفرا -1

 ضارةت ذات النتائج الكياد يتجه لتكرار السلوالفر -2

 ذات النتائج النافعة معتقداتد يتجه لتكرار الالفر -3

  ضارة ذات النتائج ال المعتقداتد يتجه لتكرار الفر -4
  

  ير الشرطي بالمثير الشرطيغربط المثير 

 طي طبيعي غير الشر

 الشرطي غير طبيعي

 نتعلم ونحفظ ونسترجع ونتعرف



 

 : لخطاءاوبالتجربة ك امر مهم في سرعة التعلم هنا

 التعلم االجتماعي  -1

 ✅ واإلرشاده التوجي -2

 التعلم الشرطي  -3

 خالل المالحظة  نم -4

 :يكون التعلم باالستبصار

 طيئا او سريعاب -1

 و كليا ا جزائيا -2

 ✅صحيحه  اإلجاباتجميع  -3

 ئة طخا اإلجاباتع جمي -4

 امثلة التعلم با؟ قيادة السيارة منتعلم  

 ✅التجربه والخطا  -1

  ةالذهني ةالصور -2

 الخطا و الصح -3

 قانون األثر -4

  

 

 

 تبصار كوهلر )القرد مع الموزاالسصاحب نظرية 

 : شعورال او اإلحساس

 ة خلي من خالل حواسه الخمسهو استقبال الفرد لمثير دا -1

 ة الخمس هأفكارخلي من خالل هو استقبال الفرد لمثير دا -2

 ✅ة مسل حواسه الخالمن خ خارجيهو استقبال الفرد لمثير  -3

 لمعلومات مرتبطة بالمثير رد بال الفهو استق -4

 

 هامه في عملية التعلم  أداةهي 

 الفعال التقليدي

تجارب على 

 الكالب 

الجائع داخل  القط

 الصندوق

رد وتصوراته الفكرية الف إدارة

فكر ة الفرد يبين المثير واالستجاب

  (راألثويحلل ويختار )قانون 

 

 



 

  :خطوات عملية االدراكمن  

 المثير  -1

 الفرد  -2

 ة البيئ -3

 ✅حساساال -4

 

 

 

 

 

 :يعتبر االنتباه من

 نتقاء المثير عوامل ا -1

 تنظيم المثير  -2

 ✅طوات عملية االدراك خ -3

 ريثملاالعوامل المتعلقة ب -4

  :اهريسفتو ثادحألل درفلا كاردإ يف رثؤت يتلاو ةيصخشلا يف ةرثؤملا لماوعلا نم

  ةيلقعلا تاردقلا -1

  ميقلا -2

  تادقتعملا -3

 ✅ حيذكر صح جميع ما -4

 

االحساس( 1) االنتباة( 2)
تسجيل ( 3)

المعلومات 
التفسير ( 4)

االستجابة(5)
للسلوك

ة العوامل المتعلق
:بالمثير

تنظيم المثيرانتقاء المثير

 شدة المثير وقوته

 الحجم

 التباين

 التكرار

 ركةالح

 االلفة

 الشكل والخلفية

 هالتشاب

 ني والمكانيزمالتقارب ال

 االستمرار

 سد الثغرات

 الخبرات السابقة  -1

 الحاجة والدوافع  -2

 شخصية ال -3

 كي النسق االدرا -4

 المستوى االقتصادي واالجتماعي  -5

  ةلراهنة النفسية االحال -6

 قيم هات والجااالت -7

 حب والكراهية ال -8

 

 العوامل المتعلقة بالفرد 



 

 :يتوقف على اتدراك المثيرإاو عدم دراك إفي البيئة المادية إن 

  امدى قوته -1

 ✅هامدى تميز -2

 مدى اختالفها  -3

 ضعفهامدى  -4

 راك : معوقات االدقلل مني ةاالعتماد على مصادر معلومات متنوع 

 ✅حفيز من درجة الت -1

 ن درجة التميز م -2

  يممن درجة التقي -3

 ذكر صحيح  جمع ما -4

 :شاملغير في الشخصية وذو نظرة سطحية ولكنة  أساسييشير الى بعد   

 الشخصية كاستجابة  -1

  ✅الشخصية كمثير -2

 كون داخليكم -3

 البورت  -4

 :يولد شخصا بل فرد ال اإلنسانيهذا االتجاه ان الكائن  أصحابيرى 

 ✅الشخصية كاستجابة  -1

  شخصية كمثيرلا -2

 كون داخليكم -3

 البورت  -4

 :شهرتاً وشموالً وقبوالً  ةلشخصي يعتبر اكثر التعريفات

 كمثير -1

 ةكاستجاب -2

 كمكون داخلي  -3

 ✅البورت -4

 ة:الخارجي ةحسب نظريه كارل يونج الفرد الغير مهتم بالمؤثرات الحسي

 االنبساطي الحسي  -1

 االنطوائي الحسي  -2

 االنبساطي الحدسي - -3

 ✅االنطوائي الحدسي -4

 حسب نظريه كارل يونج الفرد يتأمل المحسوسات والفنون والمناظر الطبيعية *

 االنبساطي الحسي  -1

 ✅االنطوائي الحسي  -2

 االنبساطي الحدسي - -3



 

 االنطوائي الحدسي -4

 :نفعاليذو تعبير ا

 انطوائي حسي  -1

 ✅انبساطي واجداني  -2

 انطوائي وجداني  -3

 انبساطي حدسي -4

األمناطظرية ن

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

انماط جسيمة

شيلدون

بطني 

عضلي 

رقيق

كرتشمر

مكتنز 

الواهن 

الرياضي

نماط السيكلوجية 

المنبسط

شخصية موجهة نحو 
الخارج يتجه لقامة 

عالقات

المنطوي

يهتم بذات بعيد عن 
ط الناس يتجنب االختال
ن يفضل العمل بعيد ع

الجماعة 

 المفكر

 عملي واقعي حقائق وتجارب علميه

 ةللعزل يميل واقعلبا يهتم ال مبالي غير��ظري ن

 انبساطي

 انطوائي

 الوجداني 
 منسجم مع العالم الخارجي وعالقات وديه وانفعالي

 عالمه الخاص الداخلي غارق في االحالم

 الحسي

 ةوالفنون والمناظر الطبيع لمحسوساتمل اأيت

 يقيم عالقات عميقة سطحي التفكير ال يهحسمؤثرات 

 دسيالح

 سريع الحكم بدون ادله ةثرات الخارجيؤغير مهتم بالم

 ها مغامر مخاطر مؤمن بالنجاحذسريع انتاج االفكار وتنفي



 

 

  :على النمو ةهذه النظري تركز

 نظرية السمات  -1

 نظرية التعلم  -2

 ✅نظرية الذات  -3

 نظرية األنماط -4

 :العام في شخصيه الفرد على تحقيق الثبات ةعمل هذه النظريت

 نظرية السمات  -1

 نظريه التعلم  -2

 ✅نظريه الذات  -3

 نظريه األنماط -4

  :هي ان هناك صراع دايم بين الغرائز والقيم ةيفي هذه النظر ةاألساسي ة* الفكر

 نظريه السمات  -1

 نظريه التعلم  -2

 نظريه الذات  -3

 ✅نظرية التحليل النفسي -4

  :في تفسير الشخصيات ةتعتمد هذه النظري

 ✅ية السمات نظر -1

 نظرية التعلم  -2

 نظرية الذات  -3

 نظرية األنماط -4

 (:ةكتاب )اكتساب واستخدم القوهي نمط للشخصية ارتبطت بصاحب 

 نظرية الذات  -1

 نظرية التعلم  -2

 نظرية التحليل النفسي  -3

 ✅ (فيلية )النفعية والمصلحيةياالمك -4

 :يختلف االفراد في مدى رغبتهم في تحمل المخاط

 

 

 :من اهم النتائج لدراسات الهاوثورن التي قام بها التون مايو

 ته العاملين (لها األثر اإليجابي علو إنتاجيةالحرار ، اإلضاءة) ةالعوامل المادي -1

 ليس لها تأثير على معنويات العمال  ةالعوامل االجتماعي -2

 ✅يفي للعاملين ظعلى الرضا الو ةتؤثر العوامل االنساني -3

وردن البورت ظرية جن اهم نظريات السمات

  تركة وفرديةوهي سمات مش

 الفرد الذي يتجنب المخاطر قرارته بطيئة 

 راته سريعة المخاطر قرا الفرد



 

 يتأثر سلوك الفرد بما يمنح له من حوافز معنويه ال -4
 

 هو احتفاظ بالتغير الذي اكتسبه الفرد نتيجة التعلم*

 السلوك الخاطئ  .1

 التغير  .2

 ✅ التذكر .3

 التعلم .4

 

 :والنفسية واعتبرتها ثانويه ةهملت الجوانب االجتماعي

 ✅ ةنظريه مبادئ االدار -1

  ةالعلمي ةنظريه االدار -2

 النموذج البيروقراطي  -3

 (X,Yنظريه ) -4

  :اإلنتاجيةني بل اهتمت بتحسين األداء ورفع لم تهتم ب السلوك اإلنسا

 ✅ ةالتقليدي ةالمدرس -1

 السلوكية  ةالمدرس -2

  ةيمدرسه العالقات االنسان -3

 سلم الحاجات لماسلو -4

  :فضل طريقه ألداء العملأالالزمين للوصول الى والزمن  ةالحرك*ركزت دراساته على 

 التون مايو  -1

 دوغالس ماجريغور  -2

 هنري فايول  -3

 ✅فريدرك تايلور -4

 :والزمن ةالنظريات ركزت على الحرك حد

 ✅ةاالدارة العلمي -1

 ةالبيروقراطي -2

 مبادئ االدارة  -3

4- X y 

 :في السلوك التنظيمي ةعن المساهمبعيد ج عتبر هذا المنهي

 ✅البيروقراطي  جالنموذ -1

  ةنظريه االدارة العلمي -2

 ةنظريه مبادي االدار -3

 X,Yنظريه  -4

  :ةهتمام سلوكي فهو اللم تهتم بالعامل كا

 ليورفردريك ت ✅ ةنظريه االدارة العلمي -1



 

  ةنظرية مبادي االدار -2

 ةمدرسه العالقات اإلنساني -3

 ( y,Xنظريه )  -4

 :اإلداريةمن خالل التصميم المحكم للعمليات  اإلنسانيالسلوك يمكن السيطرة على 

 العلمية  اإلدارةنظرية 

 يروقراطية نظرية الب

 ✅ اإلدارةظرية مبادئ ن

 :حديثطالق في دراسة المدخل السلوكي التعتبر بداية االن

  ةنظريه االدارة العلمي -1

  ةنظرية مبادي االدار -2

 ةمدرسه العالقات اإلنساني -3

 ✅ ( y,Xنظريه )  -4

 

  :سوعلم النف وعلم االجتماعنوع العالقة بين السلوك التنظيمي  ما

 ✅قوية  -1

 ضعيفة  -2

 طردية  -3

 كسية ع -4

 :الفرد ليل علىالتح بسبب تركيزيعتبر من اهم االسهامات في مجال السلوك التنظيمي 

  ةالتقليدي ةالمدرس -1

 السلوكية  ةالمدرس -2

  ةمدرسه العالقات االنساني -3

 ✅سلم الحاجات لماسلو -4

 :في السلوك التنظيمي إضافةمجال السلوك التنظيمي واضافتها تعتبر اهم تعتبر رائدة في 

 المدرسة التقليدية  -1

 المدرسة الحديثة  -2

 ✅المدرسة السلوكية  -3

  االسهامات الحديثة -4

 

 من مزايا المنظمات تساهم في ....... التبادل التي تتم بين االفراد 

 ارتفاع تكاليف* -1

 ✅* تخفيض تكاليف -2

 اوة تكاليف*مس -3

 فايولهنري 

X = (تهديدعقاب ويحب العمل ) ال 

Y=  يحب العمل 

 



 

 ارتفاع وتخفيض تكاليف* -4

 :حد محاور السلوك التنظيمي ويهتم بالقيادة واالتصاالتأ

 ✅الوسطي  -1

 الكلي  -2

 الجزئي  -3

 الرسم -4

 

 :يطار جماعيأضمن كائن اجتماعي يعمل  ةالمنظم

 ✅ةالمنظم ةمبدا طبيع -1

 االنسان  ةمبدا طبيع -2

 مبدا السلوك التنظيمي  -3

 الداخلي ةمبدا المنظم -4

 :ظيمي يجمع بينالسلوك التن

 ممارسة والتجربة ال -1

 ✅الممارسة والمعرفة  -2

 الممارسة والتفكير  -3

 الممارسة والتنبؤ -4

 :ألةيعبر تفسير السلوك مس

 ✅مقعدة  -1

 عادية  -2

 مهمه  -3

 دقيقة  -4

 :التنبؤ بالسلوك يجعل الحياة

 سهلة وسلسة  -1

  صعبة ومتسلسلة -2

 ستقرة غير م -3

  يوجد اجابه صحيحة ال -4

 :ك التنظيمي عمليةللسلو دارةواإلعملية التنبؤ والتفسير 

 سبية مطلقة ن -1

 ة نسبية دائم -2

 ✅زئية نسبية وج -3

 نسبية  -4

 

 

 طبيعة االنسان يتكلم عن الفرد وسلوكه 

 ةتتكلم عن المنظم ةالمنظم ةطبيع
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