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 المحاضرة االولى

 فً : السلوك ٌتمثل

  وانفعاالت ومشاعر أفعال من الفرد عن ٌصدر ما كل-أ

  الفرد ٌعرفه ما كل-ب

  تحقٌقه إلى الفرد ٌسعى ما كل-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 :  المنظمة تعتبر التنظٌمً السلوك مجال ضمن

  اجتماعٌة وحدة-أ

  ثقافٌة وحدة-ب

  اقتصادٌة وحدة-ج

  تكنولوجٌة وحدة-د

  :  المنظمة خصابص من لٌست , اآلتً من واحدة

  معٌنة أهداف لها أنشطة ٌمارسون أفراد تضم اجتماعٌة وحدة أنها-أ

 التنظٌمً هٌكلها ٌحدده جماعً إطار فً تعمل أنها-ب

 خارجٌا و داخلٌا   المنفعة خلق فً وجودها من الهدف ٌتمثل-ج

 السلوكٌة المشكبلت حل فً دورها ٌتمثل-د

 عدا :  ما , المنظمة خصابص من ٌلً مما كل

 السلوكٌة للمشكبلت حلول تقدم-أ

 اجتماعٌة وحدة تعتبر-ب

 جماعً اطار فً تعمل-ج

 المنفعة خلق هدفها-د

  ... للمنظمات الربٌسٌة المزاٌا من

  العمل وتقسٌم التخصص زٌادة-أ

 اإلنسانً السلوك تفسٌر-ب

 اإلنسانً بالسلوك التنبإ-ج

 القدره على التعامل مع البٌبة االنسانٌة -د

  :  للمنظمات الربٌسٌة المزاٌا من لٌست , اآلتً من واحدة

  الخارجٌة البٌبة مع التعامل على القدرة عدم-أ

  العمل وتقسٌم التخصٌص زٌادة-ب

  الحجم اقتصادٌات من االستفادة-ج

  الخارجٌة البٌبة مع التعامل على القدرة-د

 للمنظمات:  الربٌسٌة المزاٌا من لٌست , آلتًا من واحدة

 العمل وتقسٌم التخصص زٌادة-أ

 )من األهداف(   به   والتنبإ اإلنسانً السلوك تفسٌر-ب

                           الحجم اقتصادٌات من االستفادة-ج

  الخارجٌة البٌبة مع التعامل على القدرة-د

 :ٌهتم وبالتالً فهوالعلمٌة للسلوك, ٌتمثل فً الدراسة ان علم السلوك التنظٌمً الى بالنظر 

 لوكالمنظم للسبالعرض  - أ

 الغٌر منظم للسلوكبالعرض  - ب

 ان ٌكون علٌه السلوكماٌنبغً بدراسة  - ت

 ان ٌكون علٌه السلوكما الٌنبغً بدراسة  - ث

 مهُىت ؤهداف لها ؤوشؿت ًمازطىن  ؤفساد جػم احخماعيت وحدة جمثل اإلاىكمت-

  اإلاىكمت هُيل ًددده حماعي بؾاز في حهمل ألانماٌ مىكمت -

 زازحُا و دازلُا اإلاىفهت زلم هى اإلاىكمت وحىد مً الهدف -

 ؤهمُه ومصاًا اإلاىكماث :

ادة  لالفساد الهمل وجلظُم الخسطُظ ٍش

الحجم اكخطادًاث مً الاطخفادةاطخسدام الخىىىلىحُا و 

الخازحُت البِئت مو الخهامل نلى زةاللد 

ألافساد بحن الخبادٌ جيالُف في جسفُؼ حظاهم 

 

   ولها الثالر زُازاث الاولى هىا زطاثظ اإلاىكمه

 

 الظلىن هى :

 ً الفسد )عمل خسمي, جفنير ,لالم, مشاعس,اهفعاالث(مل ماًصدز ع_

 دز نً الفسد مً جطسفاث وممازطاثطهى ول ماً - 

هى مدطلت ؤطخجابت الفسد للمثحراث اإلاسخلفت التي ًخهسع لها في بُئخه  -

 ؤلاحخمانُت
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 تعامل مع..منظمات االعمال لها قدرة على ال

 لبٌبة الداخلٌة مقارنة باألفراد -أ

 االفراد مقارنة بالبٌبة الداخلٌة -ب

 االفراد مقارنة مع البٌبة الداخلٌة -ج

 ادباألفرالبٌبة الخارجٌة مقارنة -د

 :  اإلنسانً السلوك بدراسة التنظٌمً السلوك علم ٌهتم

  المنظمات داخل-أ

  المنظمات خارج-ب

  اتالمنظم وخارج داخل-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 :  وفهم دراسة فً التنظٌمً السلوك ٌتمثل 

 الحٌاة مناحً جمٌع فً االنسانً السلوك-أ

 المنظمات فً االنسانً السلوك-ب

 السلوك على والفنٌة المادٌة العوامل تؤثٌر-ج

 االسرة داخل االنسانً السلوك-د

 المنظمات:  داخل االنسانً السلوك بدراسة مباشر بشكل التنظٌمً السلوك علم ٌهتم

  فقط وتغٌٌره توجٌهه-أ

  فقط علٌه والسٌطرة وتفسٌره تحلٌله-ب

  فقط وتغٌٌره وتوجٌهه به التنبإ-ج

    فقط وتوجٌهه به والتنبإ وتفسٌره فهمه-د 

 :  أنه  على التنظٌمً السلوك ٌعرف

    المنظمات خارج اإلنسانً السلوك دراسة-أ

  المنظمات فً االنسانً السلوك علٌه ٌكون أن ٌنبغً ما دراسة-ب

   المنظمات داخل السلوك على والهٌكل والجماعات األفراد عن الناتج التؤثٌر دراسة-ج

   المنظمات خارج األفراد وسلوك تصرف بكٌفٌة المتعلقة المعرفة وتطبٌق دراسة-د

 

    المنظمات خارج اإلنسانً السلوك دراسة-أ

  المنظمات فً االنسانً السلوك علٌه ٌكون نأ ٌنبغً ما دراسة-ب

 دراسة اثر الفرد والجماعه والهٌكل على السلوك داخل المنظمات-ج

  دراسة السلوك االنتاجً داخل المنظمات-د

  هً :   اإلنسانً السلوك محاور

  والوظٌفة والفرد الجماعة-أ

  التنظٌمً والهٌكل والوظٌفة الفرد-ب

  التنظٌمً كلوالهٌ والجماعات الفرد-ج

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

  :على التركٌز ٌتم الجزبً التنظٌمً السلوك ضمن 

 تماسكها  وعوامل وخصابصها الجماعة-أ

  للفرد الشخصٌة والخصابص السمات-ب

 الوظابف  بٌن التنسٌق وكٌفٌة الرسمٌة العبلقات-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 : الخىكُمي الظلىن

 خُث مً اإلاىظماث داخل ؤلاوظاوي الظلىك بدزاطت مباشسة يهخم علم هى

 فيه الخدنم و به الخدبؤ و جفظيرة و فهمه

 : الخىكُمي الظلىن ROBBINS ٌهسف

 الظلىك ع الهيهل و الجماعاث و ألافساد عً الىاجج جأثير بدزاطت يهخم

 اإلاىكمه فهالُت جدظحن بهدف اإلاىظماث داخل

 :مداوز الظلىن الاوظاوي زالر مداوز 

 الفسد : هى الظلىن الخىكُمي الجصجي  -1

 الىطؿيالجمانت : هى الظلىن الخىكُمي  -2

 الهُيل : هى الظلىن الخىكُمي الىلي -3

 ماث و الخصائص الصخصيت ,ًخم الترليز ع الظالفسد: 

, ولها جإزحر  و دزاطت اججاهخه و قيمخه و ميىلهالتي ًإحي بها الفسد للمىكمه 

 م طلىهه و ؤداثه في الهمل
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 دراسه الجماعات فً المنظمه-أ

 دراسة اتجاهات االفراد فً المنظمه -ب

                 دراسه العبلقات الرسمٌة فً المنظمه -ج

 دراسه الوظابف فً المنظمه-د

 الجزبً ٌتم التركٌز علً خصابص..لسلوك التنظٌمً ضمن ا

 الجماعه-أ

 الفرد-ب

 المنظمة-ج

 المنظمات-د

   :على التركٌز ٌتم الوسطً التنظٌمً السلوك ضمن

 تم السلوك التنظٌمً الوسطً بدراسة:ٌه

  الوظابف بٌن التنسٌق وكٌفٌة الرسمٌة العبلقات-أ

  تمسكها عوامل و وخصابصها الجماعة-ب

  المنظمة ثقافة-ج

 للفرد الشخصٌة والخصابص السمات-د

  المنظمة فً الرسمٌة العبلقات دراسة-أ

  المنظمة فً االفراد اتجاهات دراسة-ب

  المنظمة فً الجماعات دراسة-ج

 المنظمة فً الوظابف دراسة-د

 :  على التركٌز ٌتم الكلً التنظٌمً السلوك ضمن

 )الوسطً ( تماسكها وعوامل وخصابصها الجماعة-أ

 )الجزبً ( للفرد الشخصٌة والخصابص السمات-ب

  الوظابف بٌن التنسٌق وكٌفٌة الرسمٌة العبلقات-ج

 ( )الوسطً بالمنظمة واالتصاالت القٌادة-د

  التنظٌمً : السلوك ضمن الرسمٌة العبلقات على التركٌز *ٌتم

 *ٌتم التركٌز على االبداع التنظٌمً ضمن السلوك التنظٌمً ..

 الوسطً-أ

 الكلً -ب

 الجزبً-ج

 الرسمً-د

 ٌعتبر السلوك التنظٌمً فن ألنه ٌعتمد على : 

 أبحاث ونظرٌات-أ

      قدرات وامكانات-ب

 تكنولوجٌا وتقنٌات-ج

 خبرات مهارات-د

 ٌعتمد على : علم ألنه ٌعتبر السلوك التنظٌمً 

 أبحاث ونظرٌات-أ

 قدرات وامكانات-ب

 تكنولوجٌا وتقنٌات-ج

 خبرات مهارات-د

 هفع الظااٌ الظابم بع مللىب اهخبهىا

 :مداوز الظلىن الاوظاوي زالر مداوز 

 الفسد : هى الظلىن الخىكُمي الجصجي  -1

 الىطؿيالجمانت : هى الظلىن الخىكُمي  -2

 الخىكُمي الىليالهُيل : هى الظلىن  -3

  جماطنها عىامل و خصائصها و الجماعه بدزاطت يهخم : الجماناث

  اإلاىكمه دازل الظلىن م ًازس بما

 .الىطؿي الخىكُمي بالظلىن ٌظمى,  الاجطاالث و باللُادة ويهخم-

 , الىلي الخىكُمي الظلىن ٌظمى,  اإلاىكمه دازل الهمل بؾاز ًدد -: الهُيل

  الىظاف بين جيظيق ليفيت و لسطميتا العالقاث شهل ًددد-

 الخىظيمي الابداع لرا اإلاىكمت وكىة زلافت م ًسهص -

اث الظلىك الخىظيمينلم : الن ًمىً مً  جفظحر الظلىن ؤلاوظاوي و  خالى الىظٍس

 الخيبا به 

ً مً خالى : الن الفسد ًمىً ان ًخهامل مو فً  الظابقت براجهخآلاخٍس
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  :  اإلنسان طبٌعة مبدأ حسب

 )الناس ٌختلفون عن بعضهم ( السلوك فً بعضهم عن ٌختلفون ال األفراد-أ

 ) لكل سلوك انسانً هدف محدد ومختلف (  هدافاأل فً بعضهم عن ٌختلفون ال األفراد-ب

  البٌبة مع تفاعلهم حصٌلة هو األفراد سلوك-ج

 ) لكل تصرف او سلوك انسانً دافع او سبب معٌن (  سبب له لٌس اإلنسانً السلوك-د

 :   انه التنظٌمً السلوك مبادئ من

 سبب له لٌس-أ

 هدف له لٌس-ب

 .البٌبة مع التفاعل نتٌجة لٌس-ج

 االخرى االنتاج لعناصر مشابه لٌس-د

  :  فإن المنظمة طبٌعٌة مبدأ حسب و , التنظٌمً السلوك مجال ضمن

  اجتماعً كابن المنظمة-أ

  اقتصادي كابن المنظمة-ب

  ثقافً كابن المنظمة-ج

  تكنولوجً كابن المنظمة-د

 تقلل دراسة السلوك التنظٌمً من : 

 السلوك التنظٌمً تقلل من:دراسة 

 االعتماد على االحكام الموضوعٌة -أ

 االعتماد على الحدس  -ب

 االعتماد على اآلراء الجماعٌة -ج

 االعتماد على النظرٌات العلمٌة -د

   :اإلنسانً السلوك تفسٌر صعوبة على المإثرة األسباب من

  اإلنسانً السلوك أسباب ثبات-أ

 اإلنسانً السلوك أسباب كثرة-ب

  اإلنسانً السلوك أسباب قلة-ج

  نسانًاإل للسلوك أسباب وجود عدم-د

   :اإلنسانً السلوك تفسٌر صعوبة على المإثرة األسباب من لٌست , اآلتً من واحدة

  اإلنسانً السلوك أسباب كثرة-أ

  خاص حل سبب لكل-ب

 )تغٌٌر اسباب السلوك وعدم استقرارها (   واستقرارها السلوك أسباب ثبات-ج

  اإلنسانً السلوك أسباب تنوع-د

 :تفسٌر  واإلدارة للسلوك التنظٌمً عملٌةغالبا ماٌكون التنبإ  وال

 نسبٌة-أ

  مطلقة-ب

 صحٌحة-ج

 خاطبة-د

 

 

 

 

 ( اإلاىكمتومبدؤ ؾبُهه  الاوظانللظلىن الخىكُمي مبدؤًً )مبدؤ ؾبُهت 

 والظااٌ هرا هلاؽ غمً مبدؤ ؾبُهه الاوظان ؤزبهت نىدهم الظابم الظااٌ في

 ولها هرا ؤخفكىها الخامظت , حاب الىلؿه
 ًسخلف نً نىاضس الاهخاج الازسي / الاوظان ذو هسامه اوظاهُه فهى 5

 اإلاىكمت :مبدؤ ؾبُهت 

 ٌهمل غمً اؾاز كاهىوي في بِئت جدظم بالدًىامُىُت والخغُحر اإلاىكمت واثً احخماعي /1

 هىان مطالح مشترهت بحن اإلاىكمت والهماٌ , فيل ؾسف بداحت الى الؿسف آلازس /2

 :هلاؽ  3اطباب ضهىبه جفظحر الظلىن 

 ان الظلىن له اهثر مً طبب-

 ول طبب ًخؿلب خال زاص به-

 حغُحر اطباب الظلىن وندم اطخلسازها-

 الخىظيمي للظلىن ؤلادازة و الخفظحر و الخيبا نملُت*

 ؤلاخاطت ع القدزة عدم بظبب حصثُت و وظيبت عمليت

 .اإلاىظمت يف الظلىك مظبباث بهل الخامت

 وظبيطُيىن  الخيبا اذا وان جفظحر الظلىن وظبي فةن *

ًجُب اهخبهىا ًمىً  وظبُتذلً الظلىن  ادازةوهرلً 

 الخيبا ..

في  جقلل دزاطت الظلىك الخىظيمي مً الاعخماد ع الحدض و ألاخهام الصخصيت

ً آلازاء و ألاخيام   م ألافساد .جيٍى
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   :فً التؤثٌر خبلل من االنسانً السلوك فً التحكم ٌمكن ما غالبا

  اسبابه-أ

 اتجاهاته >> مره غٌرالخٌار بـــــــ اهدافه-ب

  نتابجه-ج

 توقعاته-د

 خصابصه-ه

  : بسبب نسبٌه عملٌة التنظٌمً كبالسلو التنبإ عملٌة ماتعتبر غالبا

 به خاص حبل له سبب كل ان-أ

 اجتماعً كابن المنظمة ان-ب

  إنسانٌة كرامة ذو االنسان ان-ج

 المنظمة فً السلوك أسباب على االحاطة بكل القدرة عدم-د

  : فان نسبً اإلنسانً السلوك تفسٌر كان اذا

           نسبٌة تكون السلوك إدارة-أ

   نسبً غٌر ٌكون لسلوكبا التنبإ-ب

  نسبً غٌر ٌكون السلوك إدارة-ج

 نسبً غٌر ٌكون السلوك فهم-د

 المحاضرة الثانٌة

 *ضمن مناهج االدارة الفصل بٌن حٌاة الموظف الخاصة وعمله فً التنظٌم ٌعد أحد مباديء :

 على أساس الجدارة أحد مبادي .. *ضمن مناهج اإلدارة ٌعد التعٌٌن 

 الموظف الخاصة وعملة فً المنظمة ٌعد احد مبادئ نظرٌة*الفصل بٌن حٌاة 
 وضع قواعد صارمة للعمل , ٌصنف ضمن سلبٌات :

 نظرٌة التنظٌم-أ

 النموذج البٌروقراطً    -ب

 نظرٌة االدارة العلمٌة -ج

 (X,Yنظرٌة )-د

 التنظٌم اإلداري -ه

 العبلقات اإلنسانٌة-و

 :  هً العمل فً االفراد تصرفات فً الشخصً الطابع تلغً التً النظرٌة

  اإلنسانٌة العبلقات-أ

  اإلدارة مبادئ-ب

       البٌروقراطٌة ) ماكس بٌبر (-ج

 العلمٌة-د

 )ماكس بٌبر( : ...البٌروقراطً المنهج سلبٌة اهم من

 بالقوانٌن    الحرفً االلتزام-أ

 التنظٌم مشكبلت مع النمطً التعامل-ب

 الرسمٌة غٌر التنظٌمات اغفال-ج

 المعنوٌة الحوافز على التركٌز-د

 

 

 الىمىذج البحروكساؾي )الساثد /ماهع بُبر(:

إلغاء الطابع الصخص ي و الخجسد مً الراجيت و  -

  العقالهيت في الخصسفاث

 ل السثاس يالخسطظ و جلظُم الهمل و الدظظ -

 الخهحن م ؤطاض الجدازة  -

 الفصل بين خياة اإلاىظف الخاصت و عمله . -

 :البيروقساطي للمىهج الظلبيت آلاثاز

 . حامدا الفسد طلىك وحعل بالقىاهين الحسفب ألالتزام -

 و الصخص ي الىمى و الخغيير جمىه التي الصسامه العمل قىاعد -

  الابخهاز
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 )فردرٌك تاٌلور( : ألنها التنظٌمً السلوك لتفسٌر شاملة نظرة العلمٌة االدارة نظرٌة تقدم لم

  لآللة كتابع للعامل تنظر-أ

  الرسمٌة التنظٌمات أغفلت-ب

  المعنوٌة الحوافز على ركزت-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 

 

 ة العلمٌة نظرة شاملة لتفسٌر  السلوك التنظٌمً ألنها اهتمت : لم تقدم نظرٌة االدار

 بالتنظٌمات الرسمٌة-أ

       بالتنظٌمات غٌر الرسمٌة-ب

 بالحوافز المعنوٌة-ج

 بمدخبلت ٌحصل علٌها التنظٌم من البٌبة-د

    تتبنى نظرٌٌة مبادئ االدارة نفس فرضٌة نظري 

 (X,Yنظرٌة ) -أ

  االدارة العلمٌة-ب

  بلقات االنسانٌة  الع-ج

    االدارة الموقفٌة -د

 نظرٌة :  هً االدارٌة للعملٌات المحكم التصمٌم خبلل من االنسانً السلوك على السٌطرة ٌمكن انه ترى التً النظرٌة*

   :هً اإلدارٌة العملٌات بتصمٌم مرتبطة اإلنسانً السلوك على السٌطرة ان ترى التً النظرٌة*

 العلمٌة االدارة-أ

 البٌروقراطٌة-ب

 . االنسانٌة العبلقات مبادئ-ج

 )هنري فاٌول(   االدارة مبادئ-د

 

 )التون ماٌو ( االنسانٌة ان العوامل : العبلقات مدرسة إلٌها توصلت التً النتابج أهم من

 العاملٌن انتاجٌة على اٌجابً اثر لها لٌس المعنوٌة-أ

 الوظٌفً الرضا على ضعٌف اثر لها االنسانٌة-ب

 الوظٌفً الرضا على كبٌر اثر لها اإلنسانٌة-ج

 العاملٌن انتاجٌة على سلبً اثر لها المعنوٌة-د

 :  االنسانٌة العبلقات مدرسة إلٌها توصلت التً النتابج أهم من

    العاملٌن إنتاجٌة على إٌجابً أثر لها لٌس المعنوٌة العوامل أن -أ

  الوظٌفً رضاال على كبٌر أثر لها اإلنسانٌة العوامل أن -ب

  األفراد تصرفات على تإثر الرسمٌة التنظٌمات أن-ج 

   األفراد تصرفات على تإثر ال الرسمٌة غٌر التنظٌمات أن-د 

 

 

 

 

:مً أهم هخائج جلو الدزاطاث 

 ألاثس الاًجابي على إهخاحيت العاملين. اإلاادًتليع للعىامل  -

لها جأثير البر على  الاحخماعيت وؤلاوظاهيتمل العىا -

اث العاملين وإهخاحيتهم.  معىٍى

 عامال مهما ًؤثس على طلىك الفسد. الاحخماعيتحعد العىامل  -

 بشهل لبير على السطا الىظيفي.  العىامل ؤلاوظاهيتجؤثس  -

ت. -  ًخأثس طلىك الفسد بما ًمىذ له مً خىافص معىٍى

زطميت  غير جىظيماث ًيشأ طمً أي ججمع بشسي  -

وجدنم جصسفاث  جؤثس جظع   أهماط معيىت للظلىك 

 وزهصوا نلى اإلاؿلىب اهخبهىا للظااٌ 

 .. اغفلذ وليعاهخمذ قاى 

 : هىاباخخصاز حميع الاطباب 

 جىظس للعامل لخابع لآلله -

 اغفلذ الخىكُماث الغحر زطمُت-

 زهصث نلى الحىافص اإلاادًت-

 بغفالها إلادزالث البِئت مثل اللُم -

 والهاداث

ت هره جدبنى -  . العلميت ؤلادازة فسطياث هفع الىظٍس

 . الاوظاوي الظلىك ع للظيطسة اإلاىظمه جدبعه الري طلىبباال  عنهذ جخخلف -

ت للعملياث اإلادنم الخصميم خالى مً الاوظاوي الظلىك ع الظيطسة ًمنً -  الخخطيط) الاداٍز

 (السقابت/الخىحيه/الخىظيم/
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 " ان الفرد بطبٌعته .. yتفترض نظرٌة "

 ٌكره العمل -أ

 ٌحب العمل  -ب

 ٌقدس العمل -ج

 ٌتهرب من العمل -د

 

 

  : هً العمل بٌح بطبٌعته الفرد ان تفرض التً النظرٌه

  Yنظرٌه-أ

  )الٌحب العمل( X نظرٌه -ب

  Zنظرٌه-ج

  Mنظرٌه-د

 النظرٌة التً تفرض ان الفرد بطبٌعته ال ٌحب العمل هً ..

 Mنظرٌة -أ

 Xنظرٌة -ب

 Zنظرٌة -ج

 Yنظرٌة -د

 االهتمام المباشر بالسلوك التنظٌمً كان من طرف مدرسة ... 

 هنري فاٌول-أ

 ماكس بٌبر-ب

 اٌو   التون  م-ج

 فرٌدرٌك تاٌلور-د

 ( ان .....: Simon ٌرى سٌمون ) 

 رضا األفراد العاملٌن ٌزداد بوجود القٌادة لفهم سلوكهم الفردي-أ

 طرٌقة االفراد فً صنع القرار تعد مدخبل لفهم سلوكهم الفردي-ب

 المدٌر مطالب بتكٌٌف موقفه لتبلءم مع المواقف المختلفة -ج

 مل وٌرغب فً تحمل المسإولٌةالفرد بطبٌعتة ٌحب الع-د

 

  : ان فً السلوكً الدخل فً "لٌكرت " مساهمة تمثلت

 ) مساهمة سٌمون ( الفردي سلوكهم لفهم مدخبل تعد القرار صنع فً االفراد طرٌقة-أ

  المشاركة القٌادة بوجود ٌزداد العاملٌن االفراد رضا-ب

 )نظرٌه اإلدارة الموقفٌه( تلفهالمخ المواقف مع لٌتبلءم موقفة بتكٌٌف مطالب المدٌر-ج

 ( y)نظرٌه  المسإولٌة تحمل فً وٌرغب العمل ٌحب بطبٌعته الفرد-د

 :  بعلم القوٌة عبلقته ٌإكد التقالٌد و والثقافة باللغة التنظٌمً السلوك اهتمام

 االجتماع-أ

 )هو نفسه االنثربولوجٌا (    االنسان دراسة-ب

 النفس-ج

 التارٌخ-د

 دلٌل على عبلقته الكبٌرة بعلم ..... لتنظٌمً بالصراع اهتمام السلوك ا

 االجتماع  -أ

 السٌاسة -ب

 تهخم بالظلىن ونلمائها : الخللُدًه لم اإلادزطت

 ٌ ً جاًلىز ,  ماهع بُبر , هجري فاًى دٍز  فٍس

 اهخمذ بالظلىن ونلمائها : الظلىهُت اإلادزطت

غىز ,  ماطلى,  الخىن ماًى  دوغالض ماحَس

 جيىهىن نازفحناطماء الهلماء اذا غحر اهخبهىا 

ت غىز  دوغالض زاثدها( x/y)  هكٍس  .ماحَس

 الحدي الظلىوي مدزل لدزاطت الاهؿالق بداًت حهخبر -

ت جفترض -  ًسغب,  العمل ًدب بطبيعخه الفسد أن y الىظٍس

 ,اإلاظئىليت بخعمل

ت جفترض -  و ججىبه ًداوى  و العمل ًدب ال الفسد ان x الىظٍس

 اإلاظؤوليت مىه ًتهسب

 : الحدًثت ؤلاطهاماث

قت: طيمىن   لفهم مدخال حعد القساز صىع في الافساد طٍس

 يالفسد الظلىك

 الىمط ًنىن  عىدما ًصداد العاملين الافساد زطا ان:  لينسث

  اإلاشازلت اطاض ع قائما القيادي

ت  لُخالءم مىكفه جىُُف ًجب اإلادًس ؤن:  اإلاىكفُت ؤلادازة هكٍس

 اإلاسخلفه اإلاىاكف ؤبهاد و ؾبُهت مو
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 النفس -ج

 الثقافه -د

 

 

 

 

 

 عدا :  ما , التنظٌمً السلوك ممارسة توجه التً الخاصة التحدٌات من ٌلً مما كل

 الشاملة الجودة إدارة و لتحسٌن االتجاه-أ

 العاملٌن   تمكٌن درجة لتقلٌل االتجاه-ب

 المستمرة التغٌٌر حاالت مع التعامل-ج

 االخبلقً  غٌر السلوك لتقلٌل االتجاه-د

 

 

 

 وك التنظٌمً:الى استخدام السلالمدٌرٌن وتدفعهم من التحدٌات التً تواجه من االتً لٌست واحدة 

 ادارة العمالت متعذدة الخلفياث في البلذ الواحذ - أ

 لتحسين وادارة الجىدة الشاملةاالتجاه  - ب

 دلتحسين مهارات االفرااالتجاه  - ت

 الثقافات في ظل العىلمةعمالة متماثلة ادارة  - ث

 

 المحاضرة الثالثة
  :  لها بؤن كمثٌر الشخصٌة تعرف

  اآلخرٌن على خارجً تؤثٌر-أ

  االتجاهات على سلوكً تؤثٌر-ب

  اإلدراك على علمً تؤثٌر-ج

  الفرد على داخلً تؤثٌر-د

 رٌن تؤثٌر داخلً على االخ-ه

 تؤثٌر خارجً على الفرد-و

 تعرف الشخصٌة كمثٌر بؤن لها تؤثٌر ... 

 داخلً علً الفرد-أ

 خارجً علً االخرٌن-ب

 سلوكً علً االتجاهات-ج

 علمً علً اإلدراك-د

 اغفال التنظٌم الداخلً للشخصٌة  ٌعد احد االنتقادات الموجهه لتعرٌف :

 الشخصٌة كاستجابة -أ

 الشخصٌة كمكون داخلً-ب

 الشخصٌة كمثٌر   -ج

 الشخصٌة كمكون خارجً -د

  :  الشخصٌة تعرٌف هو الشخصً طابعة الفرد تكسب القٌم و االفكار و اللغة ان ٌرى الذي التعرٌف

  داخلً كمكون-أ

 : الخىكُمي الظلىن ممازطت جىحه التي الخاضت الخددًاث

ادازة نمالت مخهددة الثلافاث في قل الهىإلات 

ادازة الهمالت مخهددة الخلفُاث في البلد الىاخد 

الاججاه لخدظحن وبدازة الجىدة الشاملت 

الاججاه لخدظحن مهازاث الافساد 

 

ادة الاججاه  دزحت جمىحن الهاملحن لٍص

امل مو خاالث الخغُحر اإلاظخمسالخه 

السغبت في الخجدًد والابخياز؛ 

 س الظلىن لخدظحنالاججاه  ألازالقي وجؿٍى

 الشخطُت همثحر :

ً اي الخإزحر الخازجي للشخطُت  هي مجمل ماجترهه ضفاث الفسد مً اهؿباناث م الازٍس

 ؤلاهخلاداث اإلاىحه للشخطُت همثحر :

ً م جإزحرها هى و تالشخطُ مً واخد حاهب م جسهحزة-   ألازٍس

 . للصخصيت الداخلي الخىظيم إغفاى -
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 كمثٌر-ب

  كاستجابة-ج

 الواقعٌة-د

 طابعه الشخصً هو:والقٌم التً تكسبه اللغة واالفكار ٌكتسب  االنسانً الذيلكابن ا

 االنسانً الذي ٌولد شخصاكابن ال - أ

 الذي ٌولد اجتماعٌااالنسانً لكابن ا - ب

 االنسانً الذي ٌولد فردالكابن ا - ت

 االنسانً الذي ٌولد انطوابٌالكابن ا - ث

  ٌرى اصحاب اتجاه الشخصٌة كاستجابة ان الكابن االنسانً

 فرداال ٌولد شخصا بل -أ

   ٌولد فردا بل شخصا  ال-ب

  ٌولد شخصا  -ج

  ال ٌولد شخصا وال فردا  -د

 ضمن:بالزمن ٌصنف ٌة الشخصارتباط 

 الشخصٌةصفات  - أ

 الشخصٌةمبادئ  - ب

 الشخصٌةمكونات  - ت

 الشخصٌةنظرٌات  - ث

   فردا هو ( : بل شخصا   ٌولد الهو/  الشخصا فردا )ٌولد اإلنسانً الكابن ان ٌرى الذي االتجاه

  كمثٌر الشخصٌه اتجاة-أ

  داخلً كمون الشخصٌة اتجاة-ب

  المٌكٌافٌلٌة الشخصٌه اتجاة-ج

 كاستجابة الشخصٌة ٌاتجاة-د

 مفهوم الشخصٌة كؤسلوب عام ٌمثل خبرات الشخص فً بٌبة ثقافٌة معٌنة , ٌرتبط : 

 الشخصٌة كمثٌر-أ

 الشخصٌة كمكون داخلً -ب

 الشخصٌة كاستجابة-ج

 الشخصٌة كمكون خارجً-د

 :   كاستجابة الشخصٌة تعرف 

  االتجاهات على سلوكً تؤثٌر لها بؤن-أ

  آلخرٌنا إدراك على تؤثٌر لها بؤن-ب

 )الشخصٌة كمثٌر(                       اآلخرٌن على خارجً تؤثٌر لها بؤن-ج

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 :  كاستجابة الشخصٌة لتعرٌف الموجهة االنتقادات من

 )انتقادات كمكون داخلً( داخلً كمكون للشخصٌة العلمٌة الدراسة صعوبة-أ

  للفرد المختلفة عاداتوال االستجابات ودراسة حصر صعوبة -ب

 )ج , د >> انتقادات الشخصٌة كمثٌر(   للشخصٌة الداخلً التنظٌم اغفال-ج 

 اآلخرٌن على تؤثٌرها وهو الشخصٌة من واحد جانب على التعرٌف تركٌز-د

 صعوبة حصر  ودراسة العادات بسبب كثرتها , ٌعد أحد االنتقادات الموجهة لتعرٌف ...:

 الشخصٌة:الى تعرٌف  الموجهنتقادات االٌصنف ضمن العادات حصر ودراسة صعوبة 

 الشخصٌة كمكون داخلً-أ

 : للشخطُت واطخجابت اثالاهخلاد

 ضهىبه خطس ودزاطت الاطخجاباث والهاداث

 بظبب هثرتها

بظبب للمثحراث الفسد اطخجابت زباث ندم 

 فيها جطدز التي اإلاىاكف ازخالف

 : هةطخجابت الشخطُت

 القيم و الافهاز و اللغت ًندظب فهى,  افسد بل شخصا ًىلد ال الاوظان الاججاه هرا اصحاب ًسي 

 الصخص ي طابعه جنظبه التي

 تمعيى ثقافيت بيئخه في الصخص خبراث مدصلت ًمثل عام أطلىب هي بالخالي-
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 الشخصٌة كمثٌر-ب

 الشخصٌة كاستجابة-ج

 الشخصٌة كمكون خارجً-د

 :  أنها الشخصٌة صفات من

   غٌره عن الفرد تمٌز ال-أ

   الفرد بٌبة مع متوافقة غٌر -ب

  بالزمن مرتبطة غٌر-ج 

  متكاملة وحدة-د

 أنها :   للشخصٌة الربٌسة الصفات اهم من

  غٌره عن الفرد تمٌز ال جامدة وحدة-أ

  غٌره عن الفرد تمٌز وحدة -ب

  بالزمن مرتبطة غٌر وحدة-ج 

  بالمكان مرتبطة غٌر وحدة-د

 وحدة غٌر مرنة-ه

 

 

 

 

 

 :  الجسمٌة األنماط نظرٌات نتابج من

  الشخصٌة و الجسمً التكوٌن بٌن عبلقة هناك أن-أ

  الذات واثبات الجسمً النمو تحقٌق هو لئلنسان أساسً دافع أهم أن-ب

 )نظرٌة كارل ٌونج( سٌكولوجٌة وظابف أربعة لها ٌةالشخص أن-ج

 )نظرٌة السمات( سلوكه تحدد وخصابص سمات له فرد لكل أن-د

 :   " كرتشمر " نظرٌة تتناول

 ٌونج ( كارل نظرٌة ( بالشخصٌة السٌكولوجً التكوٌن عبلقة-أ

 بالشخصٌة  النفسً التكوٌن عبلقة-ب

  بالشخصٌة الجسمً التكوٌن عبلقة-ج

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د 

  : .. االنماط نظرٌات ضمن "شٌلدون" نظرٌة تصنف 

 السلوكٌة-أ

 النفسٌة-ب

  الجسمٌة-ج

 القٌادٌة-د

  : هً جسمٌة أنماط ثبلثة وجود الى " شٌلدون " نظرٌه توصلت

  والمكتنز والعضلً البطنً-أ

  والبطنً والرقٌق العضلً-ب

  والواهن والرقٌق المكتنز-ج

 والرقٌق والعضلً نالواه-د

 

 

ت  كظمحن .. الى جىلظم ألاهماؽ هكٍس

خحن حظمُت ؤهماؽ /1  ولها هكٍس

ت ( ت هسحشمس   هكٍس  (شُلدون  وهكٍس

ت ؤهمها ومً طُيىلىحُت ؤهماؽ /2 ٌ  هكٍس  ًىهج واز

ت  أهماط : ثالثت الى جقظم شيلدون  وهظٍس

 البؿني الىمـ -1

 الهػلي الىمـ -2

 الىمـ السكُم -3

 هقاط باخخصاز 5 صفاث الصخصيت

  وخدة مخياملتالشخطُت .1

  جمحز الفسد نً غحرهالشخطُت وخدة .2

  جخإزس بما في دازل الفسد ت وحظمُتجػم الشخطُت ميىهاث هفظُ.3

 ًجب ؤن جخىافم الشخطُت مو بِئت الفسد.4

  مسجبؿت بالصمًالشخطُت .5

ت  أهماط : ثالثت ىال جقظم لسحشمس وهظٍس

 اإلاىخجز الىمـ -1

 الىاهً الىمـ -2

اض ي الىمـ -3   الٍس
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 ٌمثل إثبات الذات  غالبا ماٌتمٌز بالنمط الجسمً .....اشار "شٌلدون " ان الفرد ذو القوة العقلٌة والذي 

 الرقٌق -أ

 العضلً  -ب

 العقلً -ج

 البطنً -د

 للشخصٌة هً.. سٌكولوجٌة  وظابف أن  هناك أربعةٌري) كارل بونج(  

 ة التفكٌر والوجدان واالحساس والهواٌ-أ

      الوجدان والحدس والمعرفة واإلحساس-ب

 التفكٌر الحدس والوجدان واالحساس-ج

 الحدس واالحساس والمعرفة والهواٌة-د

 هً :   للشخصٌة سٌكولوجٌة وظابف أربعة هناك أن " ٌونج كارل " ٌرى 

  والهواٌة واإلحساس والوجدان التفكٌر-أ

  والهوٌة والمعرفة والوجدان التفكٌر-ب

       والهواٌة والمعرفة واإلحساس تفكٌرال-ج

   الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

  : ... هناك أن "ٌونج كارل" ٌرى

  للشخصٌة سٌكولوجٌة وظابف ثبلثة-أ

 للشخصٌة سٌكولوجٌة وظابف أربعة-ب

  للشخصٌة سٌكولوجٌة وظابف خمسة-ج

 للشخصٌة سٌكولوجٌة وظابف ثمانٌة-د

 ٌكون :  ما غالبا   الحسً االنبساطً الفرد أن " ٌونج كارل " حسب

 )انبساطً حدسً( مغامر و األفكار إنتاج سرٌع-أ

 )انبساطً وجدانً( الودٌة العبلقات وتنمٌة الخارجً العالم مع منسجم-ب

 )انبساطً مفكر( الحقابق على ٌعتمد واقعً-ج

  عمٌقة عبلقات ٌقٌم ال و الحسٌة بالمإثرات حٌاته فً متؤثر-د

 

 ج األفكار سرٌع إنتا-أ

 منسجم مع العالم الخارجً -ب

 ٌعتمد على الحقابق -ج

   ذو عبلقات غٌر عمٌقة-د

   :الوجدانً األنبساطً الفرد "ٌونج كارل" حسب 

  األفكار أنتاج سرٌع-أ

    الخارجً العالم مع منسجم-ب

  الحقابق على ٌعتمد-ج

  عمٌقة غٌر عبلقات ذو-د

 :  ٌكون ما غالبا   الحدسً وابًاالنط الفرد أن " ٌونج كارل " حسب

  بالناس مبالً غٌر , مفكر-أ

  أدلة بدون الحكم سرٌع  ,الخارجٌة الحسٌة بالمإثرات مهتم غٌر-ب

  والمناظر المحسوسات ٌتؤمل-ج

  الودٌة العبلقات وتنمٌة الخارجً العالم مع منسجم-د

 غالبا ماٌكون:الشخص االنطوابً المفكر كارل ٌونج حسب 

ماذهس الاحابه الصحُده ..  في مسه هفع الظااٌ الظابم لىً

 اهخبهىا

 الخُازاث هفع الظااٌ الظابم لىً الظااٌ حغحر مً 

 )الحس ي الى الىحداوي ( حمُهها في الجدٌو مهم حدا

 , الاول و اإلاخهت خب,  لالطترزاء اإلاُل,  اإلاصاج مهخدٌ,  بالظمىت ًخمحز: البؿني

 . الغحر م الانخماد و الاطخجابت بـء

 الخفىحر في الاطخغساق.  الهصلت خب,  الخدمل م اللدزة ندم,  الهػالث غهُف:  السكُم
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 بالمإثرات الخارجٌةمهتم غٌر  - أ

 بالواقعٌهتم ال - ب

 فً االحبلمغارق  - ت

 والمناظر الطبٌعٌةالمحسوسات ٌتؤمل  - ث

 :  شخص هو بالنجاح والمإمن اطروالمخ والمغامر األفكار انتاج سرٌع الفرد أن " ٌونج كارل " حسب

 ....  عملً واقعً ٌعتمد على الحقابق والتجارب العملٌة تفكٌري انبساطً-أ

  حسً انبساطً-ب 

  حدسً انبساطً-ج 

  وجدانً انبساطً-د

  : .. هو بالنجاح المإمن , المخاطر , المقتحم , المغامر الشخص "ٌونج كارل" نظرٌة  حسب

 حدسً انبساطً-أ

 حسً طًانبسا-ب

 حدسً انطوابً-ج

 حسً  انطوابً-د

 الفرد االنبساطً الحدسً غالبا ما ٌكون ..

 مغامر -أ

 ذو تعبٌر انفعالً-ب

 واقعً -ج

 سطحً التفكٌر-د

 حسب " كارل ٌونج " أن الفرد الذي ٌتؤمل الفنون والمناظر الطبٌعٌة هو شخص  :

   انطوابً حسً-أ

 انطوابً وجدانً -ب

 انطوابً حدسً -ج

 طوابً تفكٌري ان-د

 :   شخص هو انفعالً التعبٌر ذو الخارجً العالم مع المنسجم الفرد " ٌونج كارل " حسب

  تفكٌري انبساطً-أ

  حسً انبساطً-ب

  وجدانً انبساطً-ج

 حسً انبساطً-د

 : شخص هو األحبلم فً والغارق الداخلً عالمه مع المنسجم الفرد أن " ٌونج كارل " *حسب

 ( الفرد المنسجم مع عالمة الداخلً.. *حسب )كارل ٌونج

  وجدانً انطوابً-أ

  حسً انطوابً-ب

  حدسً انطوابً-ج

 تفكٌري انطوابً-د

 شخص :   هو بالناس المبالً غٌر النظري الفرد " ٌونج كارل " حسب

 والٌهتم بالواقع وٌمٌل الى العزلة  ..... تفكٌري انطوابً-أ

    حسً انطوابً-ب

  وجدانً انطوابً-ج

  حدسً انطوابً-د

 غالبا ماٌكون:الشخص االنبساطً الحدسً كارل ٌونج حسب 

 ؤطئلت نليهم حاء ألاضىاف ول,  مو حغُحر بظُـ في الطُغه والخُازاث لخالياٌ اهفع الظا 

 الطفاث حىبه وهخبذ , ماندا الاهبظاؾي الخفىحري  
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 واقعً - أ

 انفعالً تعبٌر ذو  - ب

 مقتحم  - ت

 التفكٌر سطحً  - ث

 الحسً غالبا ماٌكون:ان الفرد االنطوابً كارل ٌونج حسب 

 غٌر مبالً بالناسنظري  - أ

 فً الحكم دون ادلةسرٌع  - ب

 والمناظر الطبٌعٌةبالمحسوسات ٌتؤمل  - ت

 العبلقات الودٌةالخارجً وتنمٌة مع العالم منسجم  - ث

  :  على ٌتوقف السلوك فهم أن السمات نظرٌة ترى

  االجتماعً الواقع إلى الشخص نظرة-أ

  غٌره عن للفرد الممٌزة السمات مجموع -ب

  الفرد فٌه ٌوجد الذي الموقف طبٌعة-ج 

  المادي الواقع إلى الشخص نظرة-د

 

 سمات الواقع المادي الذي ٌوجد فٌه للفرد -أ

 اقع االجتماعً الذي ٌوجد فٌه للفرد سمات الو-ب

 سمات الموقف الذي ٌوجد فٌه الفرد -ج

 السمات الممٌزة للفرد وغٌره .-د

  :  على تركز " البورت جوردن " نظرٌة

 والذات االجتماعٌة الشخصٌة الذات-أ

 السٌكولوجٌة والحاجات الفسٌولوجٌة الحاجات-ب

 المشتركة السمات و الفردٌة السمات-ج

  االنطوابٌة الشخصٌة و االنبساطٌة ٌةالشخص-د

 ضمن :  تفسٌره ماٌمكن غالبا السلوك هذا"البخٌل تصرف ماٌتصرف نادرا "الكرٌم 

  السمات نظرٌه-أ

  السٌكولوجٌة األنماط نظرٌه-ب

  الجسمٌة األنماط نظرٌة-ج

  األنا نظرٌه-د

 حسب نظرٌة السمات ... 

 السمة ال تبلحظ بل تستنتج من السلوك-أ

 لسمة تبلحظ و ال تستنتج من السلوكا-ب

 السمة ال تبلحظ و ال تستنتج من السلوك-ج

 السمة تبلحظ و تستنتج من السلوك فً نفس الوقت-د

 الشخص الى الواقع المادي واالجتماعً فً :  حسب نظرٌة التحلٌل النفسً تتمثل نظرة

 ....  الجانب البلشعورياالنا السفلى  -أ

 االنا   -ب

 الجانب المثالً فً الشخصٌة.... على االنا اال-ج

 االنا الجانبً  -د

 نظرٌة : نفسه , هً الشخص هذا ٌرى كٌف ندرك ان استطعنا ما إذا ما شخص فهم ٌمكننا انه ترى التً النظرٌة

 () بافلوف وجون دوالرد ونٌل مٌلر   التعلم-أ

اث   الظماث :هكٍس

 جفظحر الشخطُت م طماث و زطاثظ الافساد . -

 ًسي اصحاب هرا الاججاه ان ليل فسد طماث و زطاثظ جددد طلىهه  -

 ان الصخصيت مجمىعت الظماث اإلاميزة للفسد عً غيرهم -

ت الخدلُل الىفس ي ) الهالم فسوٍد(  هكٍس

 مطدز الغساثص و حهمل بشيل غحر نلالوي -ي مً الشخطُت الالوع -الراث الدهُا )ألاها الدهُا ( : الجاهب الالشهىزي  -

 ألاها الهلُا: الجاهب اإلاثالي في الشخطُت الري ًمثل اللُم و اإلاثل و الاججاهاث الازالكُت 
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 ()جوردن البورت السمات  -ب

 الذات-ج

 ( ) فروٌد النفسً التحلٌل-د

 

 

 الى :  تنسب , واجتماعٌا ومعنوٌا روحٌا و جسمٌا نفسه عن الفرد ماٌكونه هً الذات كمفهوم

  الشخصٌة نظرٌة صاحب " ٌونج كارل -أ"

 الحاجات سلم نظرٌة صاحب  "ماسلو ابراهام-ب 

  اإلنسانٌة نظرٌة العبلقات صاحب  "ماٌو التون-ج"

 االنا نظرٌة صاحب  "فروٌد"-د

 :   بالذات له اآلخرٌن نظرة أنها الفرد ٌعتقد ما ٌعرف ةالشخصٌ مجال ضمن

   الشخصٌة-أ

   االجتماعٌة-ب

            االقتصادٌة-ج

  الثقافٌة-د

 الذات االجتماعٌة هً الصورة التً ٌكونها ... 

 االخرون عن الشخص -أ

 الشخص عن االخرٌن  -ب

 الفرد عن نفسه -ج

 االخرون عن غٌرهم -د

 ومجتمعه على شخصٌته ضمن المحددات ...ك الفرد بؤسرته ٌصنف تاثٌر احتكا 

 السلوكٌة -أ

 الوراثٌة -ب

 البٌبٌة  -ج

 الموقفٌة -د

 ضمن :  شخصٌته على المإثرة للقٌم الفرد اكتساب ماٌصف غالبا

  السلوكٌة المحددات-أ

  الوراثٌة المحددات-ب

 البٌبٌة المحددات-ج

 الموقفٌة المحددات-د

 :تتمثل األنا فً 

 الشخص الى الواقع المعنوينظرة  - أ

 فً الشخصٌةالمثالً الجانب  - ب

 البلشعوري من الشخصٌةالجانب  - ت

 الواقع الماديالشخص الى نظرة  - ث

 :  ضمن وشخصٌته سلوكه على تإثر التً العادات و للقٌم فردال اكتساب ٌصنف

  الشخصٌة على المإثرة السلوكٌة المحددات-أ

  الشخصٌة على المإثرة الوراثٌة المحددات-ب

  الشخصٌة على المإثرة الموقفٌة المحددات-ج

  الشخصٌة على المإثرة البٌبٌة المحددات-د 

 من الجدولشخص :  أنه الداخلً الضبط مركز صاحب الفرد صفات من

 هفظه نً الشخظ ًيىنها التي هي الطىزة الراث الشخطُت :ؤما  

 بال اهه ًمُل الى الخىافم مهها للىاكو مؿابلت الجيىن  والتي

 : باخخصاز العىامل اإلاؤثسة في الصخصيت

ه وزازُا وزازُتمددداث   . : مىخلله للفسد مً ابٍى

 : ًىدظب ناداث وكُم هدُجه اخخياهه باإلادخمو بُئُتمددداث 

 ه .طس والبِئت والا 
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  مصٌره تحدٌد على قادر غٌر-أ

  العمل فً استغراقا   أقل-ب 

  المشاركة إلى ٌمٌل-ج 

 متفتح غٌر و انطوابً و انعزالً-د 

 

 التغٌب  -أ

 العزلة  -ب

  المشاركة -ج

 من الجدول  :انه الداخلً الضبط المركز صاحب الفرد صفات من

    مصٌره تحدٌد على قادر غٌر-أ

   العمل فً استغراقا   أقل-ب 

  الوظٌفة عن رضا أقل-ج 

 التغٌب قلٌل-د 

 : من الجدولهو مصٌره تحدٌد على قادر غٌر نفسه ٌرى الذي الفرد 

  الداخلً الضبط مركز صاحب فرد-أ

  العقلً الضبط مركز صاحب فرد-ب

  الخارجً الضبط مركز صاحب فرد-ج

  النفسً الضبط مركز صاحب فرد-د

  الجدول : .. الضبط مركز صاحب هو الوظٌفة عن رضاء كثراال الفرد 

 الداخلً-أ

 الكلً-ب

 الخارجً-ج

 الجزبً-د

 الفرد االقل رضا عن الوظٌفة هو صاحب مركز الضبط.. من الجدول

 الداخلً-أ

      الكلً-ب

 الخارجً-ج

 الجزبً-د

  : قراراته تكون ما غالبا العمل فً المخاطر ٌتجنب الذي الفرد 

  بةبطٌ-أ

 )المخاطر  الفرد قرارات  ( سرٌعة-ب

  صعبة-ج

 ضعٌفة-د

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخازجيالػبـ 

 , ألهه ًلىم بجمو الىثحر مً اإلاهلىماث  الفسد الري ًخجىب اإلاخاطس قسازجه بطيئه-

هت ,فهى ٌظخسدم مهلىماث اكل في اجساذ اللسازاث -  الفسد اإلاساؾس كسازاجه طَس
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 :  المٌكافٌلٌة هو الشخصٌة

  أخبلقٌة شخصٌة-أ

  نفعٌة شخصٌة-ب

  انطوابٌة شخصٌة

  غبٌة شخصٌة

 

 شخصٌة نفعٌة-أ

 شخصٌة ضعٌفة -ب

 شخصٌة اٌطالٌه-ج

 شخصٌة ذكٌة-د

 الشخص المٌكافٌلً :

 شخص نظري -أ

 شخص انطوابً-ب

 ً     شخص عمل-ج

 شخص تفكٌري-د

 غالبا ماتكون الشخصٌة المٌكافٌلٌة شخصٌة.. 

 اخبلقٌة-أ

 نفعٌة-ب

 انطوابٌة-ج

 حساسة-د

  : .. المٌكافٌلً الشخص ٌمٌز مما 

  االخرٌن نظر بوجهة اقناعه سهولة-أ

 نظره بوجهة االخرٌن اقناع صعوبة-ب

 االخرٌن نظر بوجهة اقناعه صعوبة-ج

 الخرٌنا نظر هةبوج مطلقا اقتناعه عدم-د

 :  خبلل من المٌكافٌلٌة للشخصٌة السلبٌة اآلثار من التقلٌل ٌمكن

  بالكتمان اعمالها وإحاطة علٌها التستر-أ

   التفاوض مهارة تحتاج التً لؤلعمال توجٌهها-ب

  األقل المكافآت ذات األعمال إلى توجٌهها-ج

  ةاألخبلقٌ الجوانب تراعً ال التً األعمال إلى توجٌهها-د

 توجٌهها إلى األعمال ذات المخاطر العالٌة-ه

 

 المحاضرة الرابعة 

 مشبعة تجعل الفرد .. الحاجات الغٌر  

 اقل حساسٌة إلدراك المثٌرات المتعلقة بها-أ

  اكثر حساسٌة إلدراك المثٌرات المتعلقة بها-ب

 اقل معرفة بالمثٌرات المتعلقة بها-ج

 اقل فهم للمثٌرات المتعلقه بها-د

 ن:نحللحقٌقة او الواقع ضمن محاولة فهمنا 

 :زطاثظ الفسد ذو الشخطُت اإلاُيافُلُت 

 طُلتشهازه الغاًت جبرز الى   

ال يهخم بالهىاؾف 

نملي 

هفعي 

ًمُل بلى اإلاىاوزة واإلاػازباث 

ًدلم اإلاياطب الىبحرة 

 منننننننننننننً الطنننننننننننننهىبت بكىاننننننننننننننه بىحهنننننننننننننت هكنننننننننننننس

ً  آلازٍس



 ليفيت جقليل آلاثاز الظلبيت للصخصيت اإلايهافيليت :

ً بإطالُبهم غحر اإلالبىله بدٌ الطمذ نليهم -  بخاؾت آلازٍس

 واإلاظاومت غسوزة جىحيههم بلى ألانماٌ التي جدخاج بلى مهازة الخفاوع -

 غسوزة جىحيههم بلى ألانماٌ اإلاؿلىب جدلُم اإلاياطب فيها -

 الخإهُد نلى الجاهب ألازالقي في الحىم نلى هفاءة ألاداء والاهجاش -
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 مانراه عكس ذلكالحقٌقة ونفسر نرى  - أ

 بٌبتنااعطاء معنى لما ٌدور خارج الحسٌة من اجل انطباعاتنا ننظم  - ب

 الحقٌقةبل نفسر مانراه على انه الحقٌقة النرى  - ت

 معنى لما ٌدور خارج بٌبتنا الحدسٌة من اجل اعطاء انطباعاتنا ننظم  - ث

 طبٌعة العبلقة بٌن اإلحساس واالدراك هً ان..

  اإلحساس جزء من االدراك-أ

 األدراك جزء من اإلحساس -ب

 اإلحساس هو االدراك -ج

 ال عبلقة بٌن اإلحساس واالدراك-د

 عبلقة االدراك باالحساس:ضمن 

 اكثر شموال من االدراكاالحساس  - أ

 توجد عبلقة بٌن االحساس واالدراكال  - ب

 جزء من االحساساالدراك  - ت

 اكثر شموال من االحساساالدراك  - ث

 

 ضمن خطوات عملٌة األدراك ,تسجٌل المعلومات وتنظٌمها ٌؤتً ضمن :

 االولً -أ

 الثانٌة -ب

 الثالثة -ج

 الخامسة-د

 واعطابها معنى المخزنة  االنتقاء من بٌن المعلوماتخطوات االدراك, ضمن 

 ضمن المرحلة:ٌاتً 

 الثانٌة - أ

 الرابعة  - ب

 الخامسة  - ت

 الثالثة - ث

 من خطوات اإلدراك :د من اآلتً , لٌست واح

 اإلحساس بالمثٌرات-أ

 تشخٌص المعلومات-ب

 االنتباه للمثٌرات-ج

 تسجٌل المعلومات-د

   : هً بالمثٌر والمتعلقه االدراك على المإثره *العوامل

 من العوامل المإثرة على االدراك والمتعلقة بانتقاء المثٌرات : *

 وااللفه والتباٌن والتكرار الحركة-أ

  الثغرات وسد والتشابة والحاجات الحجم-ب

  والكراهٌة والحب وااللفه والخبرات االتجاهات-ج

 النفسٌة والحاله والدوافع االستمرار-د

 من العوامل المإثرة على اإلدراك و المرتبطة بإنتقاء المثٌرات :

 الحجم و التباٌن و التكرار و التشابه  -أ

 حجم األلفه و التكرار و ال -ب

 الخبرات و الحاجات و التقارب و الحب و الكراهٌة  -ج

 الهىامل اإلاخهلله باإلاثحر جىلظم الى :

 اإلاثحراث باهخلاء/نىامل مخهللت 1

 )شده اإلاثحر وكىجه , الحجم ,الخباًً , الخىساز ,

 الحسهه ,ألالفت والجده( 

 اإلاثحراث بدىكُم/ نىامل مخهللت 2

 از ,طد الثغساث()الشيل والخلفُت ,الدشابه, الخلازب ,الاطخمس 

 زؿىاث نملُت الادزان

 ؤلاخظاض باإلاثحراث اإلادُؿت.1

 الاهدباه.2

 ماث وجىظيمهاحسجيل اإلاعلى .3

 الخفظحر.4

 الاطخجابت الظلىهُت.5
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 سد الثغرات و الخبرات و الحجم و التكرار -د

  : المإثرات بتنظٌم ومرتبطة االدراك على المإثرة العوامل

  وااللفه والتكرار والتباٌن الحجم-أ

  الثغرات وسد التقارب و التشابة الشكل-ب

  والكراهٌة الحبو والتقارب والحاجات الخبرات-ج

 والتكرار والحجم والخبرات الثغرات سد-د

 المثٌرات:  أكبر بدرجة إدراك إلى الفرد ٌمٌل ما *غالبا  

 *ٌمٌل الفرد الً ادارك المثٌرات ..

  المتكررة وغٌر المتمٌزة-أ

  والمتكررة المتمٌزة غٌر-ب

  المتكررة وغٌر المتمٌزة غٌر-ج

  والمتكررة المتمٌزة-د

 

 

 

 

  : .. المثٌرات إدراك الى الفرد ٌمٌل ال غالبا

  بالمتمٌزة مقارنة المتمٌزة غٌر-أ

  المؤلوفة بغٌر مقارنة المؤلوفة-ب

 بالجدٌدة مقارنة القدٌمة-ج

 المتكررة بغٌر مقارنة المتكررة-د

 أكبر  بدرجة إدراك الفرد باستطاعته ٌكون ما *غالبا  

 ٌكون باستطاعة الفرد ادارك بشكل اكبر :*

  الهادئ بالمثٌر مقارنة المرتفع الصوت ذو مثٌرال-أ

  المتحرك بالمثٌر مقارنة الساكن المثٌر-ب 

  الحجم كبٌر بالمثٌر مقارنة الحجم الصغٌر المثٌر-ج 

  المتكرر بالمثٌر مقارنة المتكرر غٌر المثٌر-د 

 أكبر :  بدرجة إدراك الفرد باستطاعة ٌكون غالبا  ال

 المتحرك المثٌرب مقارنة الساكن المثٌر-أ

  الهادئ بالمثٌر مقارنة المرتفع الصوت ذو المثٌر-ب

  الحجم صغٌر بالمثٌر مقارنة الحجم المثٌر كبٌر-ج

  غٌر المتكرر بالمثٌر مقارنة المتكرر المثٌر-د

 )فقرة التقارب (  : ... اكبر بدرجة إدراك الفرد ٌستطٌع ال غالبا 

 المتشابهة غٌر بالمثٌرات مقارنة المتشابهه المثٌرات-أ

 المستمرة غٌر بالمثٌرات مقارنة المستمرة المثٌرات-ب

 ٌدركها( ال باعدةمت هنا)مكانا    المتباعدة غٌر بالمثٌرات مقارنة مكانا المتباعدة المثٌرات-ج

 ٌدركها( متقاربة هنا   (   زمانا المتباعدة بالمثٌرات مقارنة زمانا المتباعدة غٌر المثٌرات-د

 أكبر:  بدرجة إدراك الفرد عةباستطا ٌكون

  المتشابهة غٌر بالمثٌرات مقارنة المتشابهة المثٌرات-أ

  المستمرة بالمثٌرات مقارنة المستمرة غٌر المثٌرات-ب

 مكانا المتباعدة غٌر بالمثٌرات مقارنة مكانا   المتباعدة المثٌرات-ج

 فسضخه في حرب الاهدباه ؤهبر  مخميزا ماهذولما وان اإلاثحر  -

 واهذ فسضخه ........................ شاد جنساز اإلاثيرولما  -
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 زمانا المتباعدة غٌر بالمثٌرات مقارنة زمانا   المتباعدة المثٌرات-د

  : ... عدا ما , اإلدراك على المإثرة الذاتٌة العوامل ضمن ٌصنف ٌلً مما كل

 للفرد االقتصادي المستوى-أ

 االدراكً النسق-ب

 ) العوامل المتعلقة بتنظٌم المثٌرات(  الثغرات سد-ج

 الخبرات-د

 :  اإلدراك على المإثرة الذاتٌة العوامل من لٌست , اآلتً من واحدة

  الشخصٌة-أ

  والدوافع الحاجات-ب

 )العوامل المتعلقة بالمثٌر(    المثٌر حجم-ج

  والقٌم االتجاهات-د

 االدراك :  على المإثرة الذاتٌة العوامل من لٌست االتً من واحدة

  الخبرات-أ

  الحاجات-ب

  الدوافع-ج

  المثٌرات-د

 الخبرات السابقة-أ

 الحاجات والدوافع -ب

 االتجاهات والقٌم -ج

 مثٌر وقوتهشدة ال-د

  : هو األجور باخبار المتؤثر الشخص ادراك على المإثر *العامل

 هو:  اداركه على المإثر العامل فإن , األجور بؤخبار سٌتؤثر ما غالبا   االقتصادٌة الحاجة صاحب *

  السابقة الخبرات-أ

  والحاجات الدوافع-ب

   الشخصٌة-ج

  االقتصادي المستوى-د

 ً المنظمة الواحدة األمور بصورة متشابهة , فإن العامل المإثر  على ادراكهم هو : *عندما ٌفسر األفراد ف

أخرى فإن العامل المإثر على الواحدة األمور بصورة متشابهة مقارنة بمنظمة *عندما ٌفسر  األفراد فً المنظمة 

 إدراكهم هو : 

 الحب والكراهٌة -أ

             النسق اإلداركً                           -ب

 الحالة النفسٌة الراهنة -ج

 االتجاهات والقٌم -د

 

 

 

 

 اخرى :  بمنظمه مقارنة منظمتهم فً متشابهه بصوره األمور ٌفسرون الذٌن االفراد على المإثر العامل

  االدراكً النسق-أ

  االجتماعً النسق-ب

  القٌمً النسق-ج

 هفع الظااٌ الظابم حغحر بظُـ

 في الطُغت والخُازاث

 الهىامل اإلاخهللت بالفسد ) هي الهىامل الراجُت (:

اليظق الادزامي /اإلاظخىي /الشخطُت / الحاحاث و الدوافع]الخبراث الظابلت / 

 خصادي و الاحخماعي الاق

 جإزحر الحالت الىفظُت الساهىت م الادزان / الاججاهاث و اللُم / الحب و الىساهُت  [

الحاحاث و الدوافو : جلهب خاحاث الفسد غحر اإلاشبهت دوزا هاما , ضاخب الحاحت الاكخطادًت 

 طِخإزس باألزباز نً طُاطت الاحىز.

 بمىكمت ملازهت مدشابهت بطىزة لالمىزة الىاخدة اإلاىكمت في الافساد ًفظس: الادزاوي يظمال

 . الازسي  باإلدازاث ملازهت الىاخدة الادازة,  ؤزسي 
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 الثقافً النسق-د

 ضمن :  اإلدراك فً ذلك ٌصنف اآلخرٌن من أكثر معٌنة أشٌاء أداء األفراد على البٌبة تفرض عندما

  العادات-أ

  االتصاالت نظام-ب

 نظام الحوار    مره بدل الخٌار بـ الحوافز نظام-ج

 الشابعة الوظابف-د

 ٌتمثل االسقاط فً قٌام الفرد ... ضمن معوقات االدراك, 

 بوصف االخرٌن بالجانب السٌا من خصابصه  -أ

 )تؤثٌر الهالة(عن االخرٌن تخدام خاصٌة واحدة لتكوٌن انطباع عام باس-ب

 )الدفاع االدراكً(بالتركٌز على المعلومات التً تدعم آرابه فقط -ج

 )التنمٌط(بتصنٌف األشٌاء بناء على ما ٌدركه -د

 

 

 

 

 

 من ... حدة كؤساس لتكوٌن انطباع عام عن شخص ما ٌصنف ضضمن معوقات االدراك , استخدام خاصٌة وا

 االسقاط-أ

 الدفاع اإلدراكً -ب

 تؤثٌر الهالة -ج

 التنمٌط -د

 الفرد :   قٌام فً اإلدراكً الدفاع ٌتمثل , اإلدراك معوقات ضمن

  خصابصه أو مشاعره من السٌا بالجانب اآلخرٌن بوصف-أ

  اآلخرٌن عن عام انطباع لتكوٌن كؤساس واحدة خاصٌة باستخدام-ب

  فقط آرابه تدعم التً اتالمعلوم على بالتركٌز-ج

  ٌدركه ما على بناء األشٌاء بتصنٌف-د

   عدم االعتماد على المعلومات المخالفة لمعلومات الفرد ٌعد من ... 

 معوقات االدراك -أ

 دوافع االدراك-ب

 خطوات االدراك-ج

 العوامل المإثرة على االدراك-د

 مه ألرابه مع تجاهل المعلومات التً تتنافى معها :*ضمن معوقات االدراك تركٌز الفرد على المعلومات الداع

 ضمن:   فقط آرابه تدعم التً المعلومات على الفرد تركٌز ٌصنف , اإلدراك معوقات مجال *فً

 *ٌصنف تركٌز الفرد على المعلومات التً تدعم آرابه فقط ضمن .  

  اإلدراكً الدفاع-أ

  اإلسقاط-ب

  الهالة تؤثٌر-ج

  التنمٌط-د

 السقاط فً ان ..ٌتمثل ا

 ٌعزي الفرد الجانب السٌا من خصابصه الً شخص اخر -أ

 ٌرشح الفرد المعلومات المإلمة -ب

فها   هىا ول مهىكاث الادزان الباكُه و حىبها حهٍس
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 ٌستخدم الفرد خاصٌة واحدة كؤساس لتكوٌن انطباع عام -ج

 ٌركز الفرد على المعلومات التً تدعم آرابه-د

 بعملٌة :  نقوم بذلك فإننا فٌنا الموجودة السٌبة بالخصابص اآلخرٌن نصف عندما

  التنمٌط-أ

  اإلسقاط-ب

  االدراكً الدفاع-ج

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 تزداد المعوقات االدراكٌة عند الفرد عندما..

 ٌعتمد على المعلومات الدقٌقة -أ

  ٌعتمد على المعلومات المطابقة لراٌة-ب

 ٌزٌد من عدد مرات المشاهدة -ج

 ٌعتمد على العدٌد من مصادر المعلومات-د

 

 

 

 

  : .. على االعتماد االداركٌة المعوقات من

 للمعلومات من المصادر العدٌد-أ

 الفرد لمعلومات المطابقة غٌر المعلومات-ب

  القدٌمة المعلومات-ج

 المتكررة المشاهدات-د

  : خبلل  من اإلدراكٌة المعوقات تقلٌل ٌمكن

  المشاهدة مرات عدد تقلٌل-أ 

  لمعلوماتل واحد مصدر على االعتماد-ب 

  الفرد لمعلومات المطابقة المعلومات على االعتماد-ج 

  الدقٌقة المعلومات على االعتماد-د 

  : خبلل من االدراكٌة المعوقات تقلٌل ٌمكن 

  القدٌمة المعلومات على االعتماد-أ

  المشاهدة مرات عدد زٌادة-ب

  للمعلومات واحد مصدر على االعتماد-ج

 الفرد لمعلومات المطابقة ماتالمعلو على االعتماد-د

 لمعلومات الفرد ٌساهم فً :االعتماد على معلومات مخالفة  

    تحسٌن عملٌة االدراك-أ

 ٌضعف عملٌة االدراك-ب

 ٌنقص عملٌة االدراك-ج

 ٌشوش على عملٌة االدراك-د

 االعتماد على المعلومات المطابقة لمعلومات الفرد ٌساهم فً ...:

 كتحسٌن عملٌة االدرا-أ

  اضعاف عملٌة االدراك-ب

 تجوٌد عملٌة االدراك-ج

 جللُل مهىكاث ؤلادزان :

 الدكه في اإلاهلىماث  -

ادة ندد مس  - ادة اإلاهلىماث ودكت ؤلادزان ٍش  اث اإلاشاهداث لٍص

 الانخماد م مطدز مهلىماث مخىىنت مما ًللل مً دزحت الخدفحز  -

 الانخماد م مهلىماث مسالفت إلاهلىماث الفسد لخجىب نملُت الاطلاؽ -
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 عدم التؤثٌر على عملٌة االدراك-د

 التنظٌمً :  السلوك مجال فً اإلدراك توظٌف مزاٌا من

  اإلدراكٌة االختبلفات تراعً التً واألحكام األوامر إصدار تجنب-أ

  والجماعات األفراد بٌن التنظٌمً الصراع تقلٌل-ب

  األشخاص على الحكم فً ومشاعره آرابه توظٌف فً المدٌر ٌساعد-ج

  األفراد علٌها ٌحصل التً المادٌة المكافآت زٌادة-د

 

  .. التً االوامر إصدار تجنب التنظٌمً السلوك مجال ضمن االدراك توظٌف مزاٌا من 

 االدراكٌة المعوقات تراعً ال-أ

 اإلدراكٌة المعوقات تراعً-ب

 ٌةاإلدراك االختبلفات تراعً ال-ج

 اإلدراكٌة االختبلفات تراعً-د

   عدم اهتمام مدٌر المنظمة باإلدراك ٌإدي إلى ... 

 تجنب اصدار أوامر وأحكام موحدة ال تراعً االختبلفات اإلدراكٌة 

 تجنب اصدار أوامر وأحكام موحدة ال تراعً االختبلفات الشخصٌة

 اصدار أوامر وأحكام موحدة ال تراعً االختبلفات اإلدراكٌة

 جنب اصدار أوامر وأحكام موحدة تراعً االختبلفات اإلدراكٌة ت

 

 كل مما ٌلً من مزاٌا توظٌف اإلدراك ضمن مجال السلوك التنظٌمً ماعدا : 

 إصدار احكام التراعً االختبلفات اإلدراكٌة  -أ

 االختبلفات اإلدراكٌةإصدار احكام تراعً -ب

    انتقاء المدٌر ألسلوب االتصال المناسب -ج

 تقلٌل الصراع التنظٌمً-د

 التنظٌمً :   السلوك مجال ضمن االدراك توظٌف مزاٌا ضمن تصنف ال , اآلتً من واحدة

  اإلدراكٌة االختبلفات تراعً ال التً واألحكام األوامر إصدار تجنب-أ

  المرإوسٌن مع المناسب االتصال أسلوب انتقاء فً المدٌر تساعد-ب

  والجماعات األفراد بٌن التنظٌمً الصراع تقلٌل-ج 

  األفراد علٌها ٌحصل التً المادٌة المكافآت زٌادة-د

 *قامت مدٌرة المصنع بوضع مراٌا فً ممرات بوابة خروج السٌدات لحل مشكلة االزدحام ٌندرج موقفها ضمن : 

تزاحم عند *قٌام مدٌرة مصنع بوضع مراٌا فً الممرات المإدٌة الى بوابة خروج السٌدات  بهدف حل مشكله ال

 الخروج هذا الموقف ٌندرج ضمن :

 مراٌا فً ممرات بوابة خروج السٌدات لحل مشكلة االزدحام , الهدف من ذلك :*

 تثبٌت المثٌر -أ

 اهتمام السٌدات بمظهرهن / اهتمام السٌدات بالمراٌا-ب

 توجٌه المثٌر -ج

    تغٌٌر المثٌر-د

 : فً تتمثل مختلفة انٌةمك اوضاع فً الهندسٌة االشكال تصور على القدرة

 الحسابٌة القدرة-أ

 االدراكٌة السرعة قدرة-ب

  التذكر قدرة-ج

 المكانٌة القدرة-د

مً مصاًا الادزان في مجاٌ الظلىن الخىكُمي اهه 

 ًجهلىا هطدز اخيام جساعي الازخالفاث الادزاهُت

 جساعي الازخالفاث الادزاهُه ال الاخيام التي  هخجىبو 

اخفكىا اإلاصاًا واهخبهىا للخُازاث و زهصوا نلى 

 الظااٌ الخالي ..اإلاؿلىب مثل 

 .. احابه الدهخىز 

اإلاساًا حهخبر مثحر حدًد .. واإلاثحر ممىً ًازس نلى 

جلف للىكس لىحهها طن بهؼ اإلاىقفاث .. مً جخإزس 

 حغُحر للمثحرخطل هىا بالخالي 
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*فً معظم المجبلت توجد زاوٌة ٌطلب فٌها من القارئ القٌام باكتشاف الفروق بٌن صورتٌن ٌهدف هذا النشاط الى 

 تنمٌه عامل سرعة : 

 دفة من ذلك تنمٌة عامل السرعة ..محاولة شخص اكتشاف الفروق بٌن صورتٌن ه*

 التنبإ-أ

 التفكٌر-ب

 اإلدراك-ج

 النظر -د

 

 

 

 

 

 إذا كنت تعمل فً معرض للعطور , فان القدرة غٌر العقلٌة الربٌسٌة المستخدمة :

 الٌدٌن-أ

 اإلبصار -ب

 السمع-ج

 الشم-د

 

 المحاضرة الخامسة

 

    : التغٌٌر فً التعلم ٌتمثل 

  لوكالس فً نسبٌا   الدابم-أ

  المعلومات فً نسبٌا   الدابم-ب

  السلوك فً النسبً-ج

  المعلومات فً النسبً-د

 ٌتمثل التعلم فً التغٌٌر الدابم ..  

 نسبٌا فً البلدراك-أ

 نسبٌا فً السلوك-ب

     السلوكمطلقا فً -ج

 مطلقا فً االدراك-د

 :بحٌث ٌكونهو التغٌٌر فً السلوك التعلم 

 نسبٌامطلقا  - أ

 دابمامطلقا  - ب

 نسبٌادابما  - ت

 مطلقا دابما  - ث

  : .. التغٌٌر بالتعلم المرتبط بالتغٌٌر ٌقصد

 الدابم غٌر النسبً-أ

 النسبً غٌر الدابم-ب

 النسبً الدابم-ج

 النسبً غٌر و الدابم غٌر-د

    :التعلم خصابص من لٌست اآلتً من واحدة

 الخهلم :

الخغُحر الداثم في الظلىن و الري ًددر هدُجت الخبرة و اإلامازطت  -

 ائم اليظبي ,بالخغيير الد,اإلالطىد 

 . إًجابي و طلبي الخغيير ًخظمً الخعلم -

 . اإلاظخقبلي و الحالي الظلىك في الخغيير ًؤثس -

ا عىصس الخبرة حعد -  . الخعلم عمليت في طسوٍز

 . الفسد بىضج اإلاخعلق ليع و اإلامازطت و بالخبرة اإلاسجبط الخغيير -
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  والمستقبلً الحالً السلوك فً ٌإثر تغٌٌر انه-أ

  اٌجابً أو سلبً تغٌٌر انه-ب

  بالخبرة لٌس و الفرد بنضج مرتبط تغٌٌر انه-ج

  ونسبً دابم تغٌٌر انه-د

 

  نضج الجماعةمرتبط ب -أ

 سلبً أو إٌجابً  -ب

 دابم و نسبً  -ج

 غٌر مرتبط بنضج الفرد -د

  الربط بٌن المثٌر غٌر الشرطً و المثٌر الشرطً ٌتم ضمن 

 التعلم الشرطً الفعال -أ

 التعلم الشرطً التقلٌدي -ب

 التعلم االجتماعً-ج

   التعلم بالمحاولة و الخطؤ-د

 ٌدي( فان الفرد المتعرض للمثٌر : حسب نظرٌة التعلم الشرطً ) التقل

     ٌفكر وٌحلل ثم ٌختار استجابه ذات نتابج جٌدة-أ

 ٌربط بٌن المثٌر غٌر الشرطً والمثٌر الشرطً-ب

 المحاوالت الناجحة وٌتجنب المحاوالت الفاشلة ٌمٌل الً تثبٌت -ج

 ٌربط بٌن المثٌر غٌر الشرطً والمثٌر الطبٌعً-د

 هدفه: عن الموظف سامً, منع حافز سلبً استراتٌجٌات التعلم ضمن 

 السلوكاخماد  - أ

 السلوكتعزٌز  - ب

 السلوكاضعاف  - ت

 السلوكنسٌان  - ث

 للمثٌر  :  المتعرض الفرد فإن التقلٌدي شرطًال التعلم نظرٌة حسب

 ) الفعال الشرطً) جٌدة نتابج ذات استجابة ٌختار ثم , وٌحلل ٌفكر-أ

 ) والخطؤ المحاولة) الفاشلة المحاوالت وٌتجنب الناجحة المحاوالت تثبٌت إلى ٌمٌل-ب

 د (التقلٌ -)االجتماعً  تقلٌدهم وٌحاول اآلخرٌن سلوك مبلحظة خبلل من ٌتعلم-ج

 )ٌربط بٌن المثٌر غٌر الشرطً والمثٌر الشرطً(    الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 ضمن التعلم الشرطً التقلٌدي ٌتم فٌه الربط بٌن ..

 المثٌر الشرطً وغٌر الطبٌعً -أ

 المثٌر الشرطً والطبٌعً -ب

  المثٌر غٌر الشرطً والشرطً-ج

 المثٌر غٌر الشرطً وغٌر الطبٌعً-د

 للمثٌر :  المتعرض الفرد فإن الفعال الشرطً علمالت نظرٌة حسب

 ) التعلم بالمحاولة والخطؤ( الفاشلة المحاوالت وٌتجنب الناجحة المحوالت تثبٌت إلى ٌمٌل-أ

  )التعلم االجتماعً ( تقلٌدهم وٌحاول اآلخرٌن سلوك مبلحظة خبلل من ٌتعلم-ب

  مباشرة اإلجابة ٌختار بل ٌحلل ال و ٌفكر ال-ج

  جٌدة نتابج ذات استجابة ٌختار ثم  ,ٌحلل و ٌفكر-د

 ) الشرطً التقلٌدي(ٌربط بٌن المثٌر الشرطً والمثٌر الغٌر شرطً -ه

 

ت الخهلم الشسؾي الخللُدي للهالم بافلىف:  هكٍس

ت  ؤحسي  - الخجازب م الىالب , زبـ جلدًم الاول بدق الجسض وزٍئ

 بهاء ألاول .

 ًخم السبط بين اإلاثير غير الشسطي و اإلاثير الشسطي-
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  : للمثٌر المتعرض الفرد فان الفعال الشرطً التعلم نظرٌة حسب

 الناجحه المحاوالت تثبٌت الى ٌمٌل-أ

  الفاشلة المحاوالت ٌتجنب-ب

  جٌدة تابجن ذات استجابة ٌختار ثم ٌفكر-ج

   األخرٌن سلوك مبلحظة خبلل من ٌتعلم-د

 

 

 

 

 عندما ٌختار الفرد االستجابة المحققة للنتابج الجٌدة بعد التفكٌر والتحلٌل ٌصنف ذلك ضمن ..

 عملٌة التعلم الشرطً التقلٌدي -أ

 عملٌة التعلم االجتماعً -ب

 عملٌة التعلم الشرطً الفعال-ج

 عملٌة التعلم بالمحاولة والخطؤ -د

  :التعلم نظرٌة هً االستجابة و مثٌر كوسٌط الفكرٌة تصوراته و الفرد إرادة ادخلت التً النظرٌة

 الفعال الشرطً-أ

 االجتماعً-ب

 التقلٌدي الشرطً-ج

 الخطؤ و بالمحاولة-د

  : االجتماعً علمالت نظرٌة حسب

 (الفعال الشرطً علم)الت الضارة السلوكٌات وٌتجنب النافعة السلوكٌات تكرار إلى الفرد ٌتجه-أ

 ) والخطؤ  بالمحاولة )التعلم والخطؤ بالمحاولة ٌتعلم الذي للفرد واإلرشاد النصح تقدٌم ٌجب-ب

  وتقلٌدهم اآلخرٌن سلوك مبلحظة خبلل من الفرد ٌتعلم-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 

 ٌتجه الفرد الً تكرار السلوكٌات النافعة -أ

 لوكٌات الضارة ٌتجه الفرد الً تجنب الس-ب

 ٌتعلم الفرد بالمحاولة والخطؤ -ج

 ٌتعلم الفرد من خبلل مبلحظة سلوك االخرٌن-د

 

  مدى قدرة النموذج محل التقلٌد على اإلثارة و جلب االهتمام , ٌصنف ضمن العوامل المإثرة فً  

 التعلٌم االجتماعً-أ

 التعلٌم الشرطً التقلٌدي-ب

 التعلم بالمحاولة والخطؤ-ج

 لم الشرطً الفعال التع-د

 مبلحظة سلوك اآلخرٌن واكتساب صورة ذهنٌة للتصرف , ٌصنف ضمن ...:

 عملٌة التعلم الشرطً التقلٌدي-أ

 عملٌة التعلم االجتماعً-ب

 عملٌة التعلم الشرطً الفعال -ج

ت  :طياًجر للهالم الفهاٌ الشسؾي الخهلم هكٍس

ت جصىزاجه و الفسد إزادة العالم اخل -  بين لىطيط الفنٍس

 . طخجابتالا  و اإلاثير

 ًخخاز و ًدلل و ًفنسز  إلاثير الفسد ًخعسض عىدما -

 . الجيدة للىخائج اإلادققت الاطخجابت

 مً ًللل و الىافهه الىخاثج ذاث الظلىواث لخىساز ًخجه الفسد -

 الػازة الىخاثج ذاث الظلىواث جىساز

ت الخهلم الاحخماعي) الخللُد(:  هكٍس

ً و جقليدهمالفسد ًمنىه الخعلم مً خالى مالخظت  - مً بؾاز احخماعي  طلىك آلاخٍس

 مهحن .

ً و الدظاب صىزة ذهىيت للخصسف و هخائجه . -  مالخظت طلىك الاخٍس

ًجسب الفسد الطىزة الرهىُت فةذا واهذ الىخاثج بًجابُت ًىسز الظلىن , طلبُت ًخىكف  -

 نً الخىساز
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 عملٌة التعلم بالمحاوله والخطؤ-د

  : عملٌه شروط احد ماٌعتبر غالبا , التقلٌد لعملٌة تعزٌز وجود

  االجتماعً التعلم-أ

  الفعال الشرطً التعلم-ب

  التقلٌدي الشرطً التعلم-ج

 والخطؤ بالمحاولة التعلم-د

  : االجتماعً التعلم عملٌة فً المإثرة العوامل أهم من

  المقلد النموذج استٌعاب على الفرد قدرة-أ

  مصٌره تحدٌد على الفرد قدرة-ب

 المقلد ذجالنمو على السٌطرة على الفرد قدرة-ج

  السلبٌة المشاركة على الفرد قدرة-د

 المشاركه االٌجابٌة للفرد-ه

 االجتماعً قدرة الفرد علً...  من العوامل المإثرة فً عملٌة التعلم 

 تحدٌد مصٌره-أ

     السٌطرة علً النموذج المقلد-ب

 استٌعاب النموذج المقلد-ج

 المشاركة االٌجابٌة-د

 فً :   المإثرة العوامل ضمن تصنف المقلد النموذج تصرفات اباستٌع على األفراد قدرة مدى

  التقلٌدي الشرطً التعلم عملٌة-أ

  اال جتماعً التعلم عملٌة-ب

  الفعال الشرطً التعلم عملٌة-ج

  والخطؤ بالمحاولة التعلم عملٌة-د

 ضمن :  الخارج فً الموجود اآلكل إلى والوصول الصندوق فتح الجابع القط استطاع

 كوهلر تجربة-أ

  ثورندٌك تجربة-ب

  بافلوف تجربة-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 

 عن طرٌق:ٌكتسب المهارات ( ان الكابن الحً نظرٌة )ثورندٌكترى 

 االخرٌنتقلٌد  - أ

 طؤوالخالمحاولة  - ب

 السلوكٌات النافعة تكرار  - ت

 السلوكٌات الضارةتكرار  - ث

 :   Thorndile ثورندٌك تجربة ضمن

  حوله الموجودة الصنادٌق باستخدام المعلق الموز إلى ٌصل أن القرد استطاع-أ

  الخارج فً الموجود االكل إلى والوصول الصندوق فتح الجابع القط استطاع-ب

  الجرس صوت سماعه عند الكلب لعب سال-ج

  اآلكل صحن رإٌته عند الكلب لعاب سال-د

 ثورندٌك " : " تجرة  ضمن

  االكل عند رإٌته الكلب لعاب سال-أ

  الجرس صوت سماعه عند الكلب لعاب سال-ب

 العىامل اإلاؤثسة في عمليت الخعلم الاحخماعي :

 ؤلازازة وحلب الاهخمام نلىذج مدل الخللُد لىمى مدي كدزة ا.1

 مدي قدزة ألافساد على اطديعاب جصسفاث الىمىذج.2

ل الىمىذج ب.3  د مشاهدجه بلى ؤفهاٌهمدي كدزة جدٍى

ص الوحىد مدي .4   والخدعيم لعمليت الخقليدخعٍص

 

هفع الظااٌ الظابم وحغُحر بظُـ في ضُغت 

ت   الجاجو اللـ ججسبت -( زىزهدًً للهالم) الخؿإ و باإلاداولت الخهلم هكٍس

م نً ًخهلمها و اإلاهازاث ًىدظب لحيا الياثً ان -  ًمُل بذا,  الخؿإ و اإلاداولت ؾٍس

  اللادمت ساثاإلا يف الفاشلت اإلاداوالث ججىب و الىاجحت اإلاداوال لخثبُذ

 اللُادة حهلم مثل -



 

 

            (38-)الصٌفً    (2-38)   (1-38)   (37 -2)   (37 -1)    (2-36)    (1-36)   (35 -2)   (35 -1)   (34 -2)(   34 - 1)  ( 33 -2)

     (39-1) 

 marsella 27 السلوك التنظٌمً / د ٌحضٌة سمبللً .. الدفعة الماسٌة           مقرر 

 اخرى صنادٌق باستخدام المعلق الموز الى ٌصل ان القرد استطاع-ج

 االكل الى الوصولو الصندوق فتح الجابع القط استطاع-د

 ضمن :  السٌارة لقٌادة الفرد تعلم ٌصنف ما غالبا  

 )ثورندٌك(  الخطؤ و بالتجربة التعلم-أ

 المعلق ( كوهلر تجربة الموز   ( باالستبصار التعلم-ب

 (وتقلٌدهم  ) مبلحظه سلوك اآلخرٌن  االجتماعً التعلم-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 رد لقٌادة السٌارة ضمن التعلم المبنً على ... غالبا ما ٌصنف تعلم الف

 و تجنب المحاوالت الفاشلة   تثبٌت المحاوالت النجاحة-أ

 استغبلل المفاهٌم -ب

 مبلحظة سلوك اآلخرٌن -ج

 التفكٌر والتحلٌل -د

   :منض فوق بعضها الحجمالصنادٌق المختلفة  من للعدٌد وضعه خبلل من المعلق الموز إلى الوصول القرد استطاع

 تجربة ثورندٌك-أ

 تجربة كوهلر-ب

 تجربة بافلوف-ج

 تجربة سكاٌٌنر    -د

  : التعلم مبادئ من

  والفهم والتوجٌة النفسٌة والحاله التكرار-أ

  وااللفه الزمنً والتوزٌع واإلرشاد الدافع-ب

  واإلرشاد والمكافؤة والتكرار المشاركة-ج

  راتوالخب الزمنً والتوزٌع والمكافؤة الفهم-د

  : للتعلم األساسٌة المبادئ من لٌست , اآلتً من واحدة 

  االٌجابٌة المشاركة-أ

  للتعلم مانع وجود-ب

  للتعلم دافع وجود-ج

  معنوٌة أو مادٌة مكافؤة وجود-د

 للتعلم:المبادئ االساسٌة من 

 مانع للتعلموجود  - أ

 دافع للتعلم وجود  - ب

 للتعلم  نسٌانوجود  - ت

 بدٌل للتعلموجود  - ث

 كل مما ٌلً من المبادئ االساسٌة للتعلم ,  ماعدا.. 

 المشاركة اإلٌجابٌة-أ

 وجود دافع للتعلم-ب

 دٌةالمكافإة الما-ج

 المثٌر غٌر الشرطً-د

   : من تعتبر التعلم عملٌة أثناء الفهم أهمٌة

  التذكر موانع-أ

  التعزٌز مبادئ-ب

  التعلم مبادئ-ج

 حغُحر الخُازاثمو اهخبهىا هفع الظااٌ الظابم 

 اوالث الىاجحت( غمً الخجسبت والخؿإ)جثبُذ اإلاد

 مباديء الخهلُم

 الخهلم له دافو.1

ت.2  اإلايافإة اإلاادًت واإلاهىٍى

 الخهلم اإلاىشم بحن الفتراث.3

 غسوزة اإلاشازهت الاًجابُت.4

و مىاد ومجاالث الخهلم.5  غسوزة جىَى

 ؤهمُت الفهم ؤزىاء نملُت الخهلم.6

 الخىساز.7

 الخىحُه وؤلازشاد.8
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  اإلدراك موانع-د

 

 الفعال :  التعلم على الفرد تساعد ال التالٌة الحاالت من واحدة

  المواد حٌث من المتنوع التعلٌم-أ

  ادإرش أو توجٌه بدون التعلٌم-ب

  زمنٌة فترات على الموزع التعلٌم-ج

  بالتكرار التعلٌم-د

   : السلوك تعزٌز ضمن ٌصنف

  إلٌه زمبلبه أخبار نقله بسبب سامً بالموظف المدٌر اهتمام عدم-أ

  العمل فً زمبلبه مع المتعاون سامً الموظف إلى تقدٌر خطاب توجٌه-ب

  الدوام بؤوقات التزامه عدم بسبب عقوبات إلى سامً الموظف تعرض-ج

  الٌومً الرسمً بالدوام الملتزم غٌر سامً الموظف إلى إنذار توجٌه-د

  : السلوك اضعاف ضمن ٌصنف

  زمبلبه الخبار الناقل الموظف مدح عن المدٌر توقف-أ

  زمبلبه الخبار الناقل بالموظف المدٌر اهتمام عدم-ب

  عقوبات الى زمبلبه الخبار الناقل الموظف تعرض-ج

  زمبلبه الخبار الناقل الموظف الى انذار وجٌةت-د

 ٌصنف ضمن اخماد السلوك : 

 توقف المدٌر عن مدح الموظف الناقل الخبار زمبلبه -أ

 عدم اهتمام المدٌر بالموظف الناقل الخبار زمبلبه-ب

 عدم انتباه المدٌر للموظف الناقل الخبار زمبلبه -ج

  زمبلبهتوجٌه انذار الى الموظف الناقل الخبار -د

 إلى :  ٌإدي إنتاجٌته من رفع لموظف مكافؤة منح

  السلوك إخماد-أ

  السلوك تعزٌز-ب

  السلوك إضعاف-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 إلى :  ذلك ٌإدي , بمدحه ٌقوم الذي ربٌسه إلى زمبلبه أخبار بنقل سامً الموظف ٌقوم

  السلوك اخماد-أ

  السلوك تعزٌز-ب

  السلوك توقٌف-ج

  السلوك تصحٌح-د

  :  على  سامً للموظف المدٌر مدح : حالة على السلوك تعزٌز حالة تنطبق ما غالبا

 سلوك( إضعاف حالة )هنا  ٌنقلها كان ان بعد العاملٌن ألخبار نقله عدم-أ

 ٌنقلها        ال كان ان بعد العاملٌن ألخبار نقله عدم-ب

 .. الدكتور حله فً المباشرة   ٌنقلها كان ان بعد العاملٌن ألخبار نقله-ج

  ٌنقلها ال كان ان بعد العاملٌن ألخبار نقله-د

 مدح عن توقف المدٌر اآلن , ذلك على ٌمدحه كان الذي ربٌسه إلى زمبلبه أخبار ٌنقل سامً الموظف كان سنة قبل

   :إلى ذلك ٌإدي , سامً الموظف

  السلوك إخماد-أ

  السلوك تعزٌز-ب
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  السلوك إضعاف-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 إلى :  ٌإدي العمل فً زمبلبه مع المتعاون سامً الموظف إلى تقدٌر خطاب توجٌه عدم

  السلوك تصحٌح-أ

  السلوك تعزٌز-ب

  السلوك تقوٌة-ج

  السلوك اخماد-د

 إلى :  من الجدول ٌإدي الٌومً الرسمً بالدوام الملتزم غٌر سامً الموظف إلى إنذار توجٌه *

 توبٌخ الً الموظف )سامً( غٌر الملتزم بالدوام الرسمً: *توجٌة

  السلوك إخماد-أ

  السلوك تعزٌز-ب

  السلوك إضعاف-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 موظف ٌنقل االخبار الى ربٌسة الذي ٌمدحه على ذلك فإذا توقف المدٌر عن المدح ٌتوقف عن نقل االخٌار ٌندرج ذلك

 ضمن استراتٌجة :

 بالعقا -أ

 االنطفاء -ب

 التعزٌز  -ج

 التودٌه -د

 , الماضٌٌن الشهرٌن خبلل الرسمً الدوام بؤوقات التزامه عدم بسبب عقوبات إلى األسبوع هذا سامً الموظف تعرض

 إلى :  ٌعود سلوكه من تغٌر لم العقوبات تلك أن المدٌر الحظ ذلك بعد

  البداٌة من معاقبته عدم-أ

 سابقا سلوكه بنتابج تعرٌفه عدم-ب

  له بدٌل توفر عدم-ج

  العقاب تكرار عدم-د

 : .. االنطفاء  ٌجٌةاسترات تحقق ما غالبا

 االٌجابً التدعٌم-أ

 السلبً التدعٌم-ب

 البلتدعٌم-ج

 العقاب-د

 توجٌه انذار الً موظف غٌر ملتزم بالدوام ٌحقق :  

 تدعٌم اٌجابً-أ

 تدعٌم سلبً-ب

 البلتدعٌم-ج

 العقاب-د

 فرد مصدر العقاب هو نفسه مصدر الحوافز اإلٌجابٌة غالبا ما ٌإدي الى ...  ضرورة أن ٌكون ال

 زٌادة كفاءة نظام العقوبات -أ

 انخفاض كفاءة نظام العقوبات -ب

 انخفاض فعالٌة نظام العقوبات -ج

 زٌادة فعالٌة نظام العقوبات  -د
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 إلى :  تإدي ما غالبا   بالعقا مصدر نفسه هو اإلٌجابٌة الحوافز مصدر الفرد ٌكون أن ضرورة

  األداء تقٌٌم نظام-أ

  العقوبات نظام-ب

  االتصال نظام-ج

  التدرٌب نظام-د

 :   ضرورة الفعالة العقوبات شروط من

  فٌه المرغوب غٌر سلوك إلى العقاب أ_توجٌه

  فٌه المرغوب غٌر العقاب إلى السلوك ب_توجٌه

  فٌه المرغوب السلوك إلى العقاب توجٌه-ج

  فٌه المرغوب العقاب إلى السلوك جٌهتو-د

 :  الفعال العقاب فً ٌشترط ما غالبا

 عدم توجٌه العقاب الً السلوك غٌر المرغوب فٌه-أ

 توجٌه العقاب الً السلوك الغٌر مرغوب فٌه-ب

 عدم معاقبه أي سلوك-ج

  فٌه المرغوب السلوك الى العقاب توجٌه عدم-د

   قاب الفعال ... واحدة من االتً , لٌست من شروط الع

 توجٌه العقاب إلى السلوك غٌر المرغوب فٌه-أ

 توجٌه العقاب إلى السلوك المرغوب فٌه-ب

 تجنب إهدار كرامة الفرد المعاقب-ج

 توفٌر بدٌل للسلوك غٌر المرغوب فٌه-د

 من العوامل التً تقلل من فعالٌة انظمة العقوبات فً المنظمة :

 لسلوك غٌر المرغوبتطبٌق العقاب فً بداٌة نشؤة ا-أ

 تطبٌق العقاب فً نهاٌة نشؤة السلوك المرغوب -ب

 تطبٌق العقاب فً بداٌة نشؤة السلوك المرغوب-ج

 تطبٌق العقاب فً نهاٌة نشؤة السلوك غٌر المرغوب  -د

 عدم تعرٌف الفرد بالسلوكٌات غٌر المرغوبة وكٌفٌة تجنبها ٌإدي إلى ... 

 عدم فعالٌة أنظمة العقوبات -أ

 قوة أنظمة العقوبات-ب

 فعالٌة أنظمة العقوبات-ج

 زٌادة فعالٌة أنظمة العقوبات-د

 من العوامل التً تحسن من فعالٌة أنظمة العقوبات فً المنظمة ..:

 تطبٌق العقاب فً بداٌة نشؤة السلوك غٌر المرغوب-أ

 تطبٌق العقاب فً نهاٌة نشؤة السلوك غٌر المرغوب -ب

 شؤة السلوك المرغوبتطبٌق العقاب فً بداٌة ن-ج

 تطبٌق العقاب فً نهاٌة نشؤة السلوك المرغوب-د

 كر :  التذ ٌمثل

  التعلم لعملٌة الخلفً الوجه-أ

  التعلم لعملٌة االمامً الوجه-ب

  التعلم لعملٌة االٌجابً الوجه-ج

وزُازاث  هفع الظااٌ الظابم بطُغت
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  التعلم لعملٌة السلبً الوجه-د

 العوامل المسببة:ضمن  تصنفالمإلمة بالنسبة للفرد االنفعالٌة المواقف 

 الذاكرةلقوة  - أ

 للنسٌان  - ب

 للتذكر - ت

 الذاكرةلفقدان  - ث

  : النسٌان ٌمثل

 النسٌان:ٌمثل 

  التعلم لعملٌة المخفً الوجه-أ

  التعلم لعملٌة السلبً الوجه-ب

  التعلم لعملٌة الطبٌعً الوجه-ج

  التعلم لعملٌة األنسانً الوجه-د

    :للنسٌان المسببة العوامل من لٌست , اآلتً من واحدة 

  واالهتمامات المٌول تغٌٌر-أ

 طول فتره التعلٌم  مره غٌرالخٌار بــــــــعدم االستعمال -ب

  التعلم مواد تداخل-ج

 المعنى اكتمال-د

 غالبا ما ٌإدي تغٌر المٌول واالهتمامات الى زٌادة درجة .. 

 التعلم -أ

 التذكر -ب

 النسٌان-ج

 االدراك-د

 ضمن نظرٌة التعلم الشرطً التقلٌدي ٌتم فٌه الربط بٌن المثٌرٌن :

 وغٌر الطبٌعً الشرطً  - أ

 الشرطً والطبٌعًغٌر  - ب

 الطبٌعً والشرطً غٌر  - ت

 والشرطً الطبٌعً  - ث

 المحاضرة السادسة
 القٌم بؤنها .... تعرف 

 (cooper)تعرٌف كوبر   معتقدات تحدد تصرفاتنا-أ

 سلوكات تحدد مبادبنا -ب

 معلومات تحدد ادراكنا-ج

 توجهات تحدد سلوكنا-د

 :  بؤنها القٌم تصف ما غالبا  

  نسبٌا ثابتة-أ

  المختلفة المجتمعات بٌن متشابهة-ب

  الهٌبة مع للفرد الخارجً التوازن أحداث فً تسهم-ج 

 بسرعة لدى نفس الفرد تتغٌر-د 

 :  للقٌم لربٌسٌةا الخصابص من لٌست , اآلتً من واحدة

  تصرفاتهم وتحكم األفراد سلوك توجده معاٌٌر انها-أ

  به المحٌطة البٌبة مع للفرد الداخلً التوازن أحداث فً تساهم انها-ب

 الهىامل اإلاظببت لليظُان:

 . ؾٌى الفتراث مػافا بليها ندم الاطخهماٌ نامل الصمً:.1

 , اليظُان جلاوم: اإلاهلىمت اإلاىخملت نامل الاهخماٌ واإلاهنى.2

 . بسالف اإلاهلىمت الىاكطت التي لِع لها مهنى فهي كابلت لليظُان 

 . ت اليظُانبن جدازل اإلاىاد ًادي بلى نملُ نامل الخدازل:.3

م الخىساز.4  . ندم جثبُذ مىغىم الخهلم نً ؾٍس

خُث غالبا ما جىبذ  اإلاىاكف الاهفهالُت اإلااإلات باليظبت للفسد:.5

 . وال جكهس في الشهىز, مما ًادي الى وظُانها

 ًادي حغُحر اإلاٌُى والاوشؿت الى  حغحر اإلاٌُى والاهخماماث:.6

 . موظُان اإلاىغىناث الظابلت التي واهذ مدل اهخما

 

  جطسفاتهم وجدىم ألافساد طلىن جىحده مهاًحر انها-

  به اإلادُؿت البِئت مو للفسد الدازلي الخىاشن  ؤخدار في حظاهم انها-

 جدباًً اللُم و جسخلف مً مجخمو آلزس . -

 جخصف القيم بالثباث اليظبي . -

 هىان فسق بحن كُم الهمل و كُم الفسد الشخطُت -
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  آخر مجتمع من تختلف انها-ج

 )تتصف القٌم بالثبات النسبً (  تتغٌر ال ثابتة أنها-د

 

 توجه سلوك االفراد-أ

 الداخلً للفرد مع البٌبة المحٌطة بهتسهم فً إحداث التوازن -ب

 تختلف من مجتمع آلخر -ج

 ثابتة ال تتغٌر-د

 القٌمة ( :  / )القٌم أهمٌة ضمن تدخل ال , اآلتً من واحدة

  اآلخرٌن مع الفرد تعامل طرٌقة على تإثر-أ

  العمل أخبلقٌات تشكٌل فً تسهم-ب

  المنظمة داخل األفراد بٌن الصراع شكل فً تإثر-ج

  المتخذة القرارات نوعٌة فً تإثر-د

 ضمن عبلقات االتجاهات بالقٌم غالبا مانجد  أن :

 االتجاهات تحدد القٌم -أ

 القٌم تحدد االتجاهات-ب

 القٌماالتجاهات تشمل -ج

 القٌم التحدد االتجاهات-د
 : ضمن السرقة وتحرٌم الرشوة تحرٌم تصنف اإلسبلمً دٌننا فً 

  االجتماعٌة القٌم-أ

   االقتصادٌة قٌمبال-ب

  الدٌنٌة القٌم-ج

  السٌاسٌة القٌم-د

 من :  ٌستمده الصحة لقٌمة المرٌض تقدٌر

  األسرة-أ

  الخبرة-ب

  الدٌن-ج

  األصدقاء-د

 تقدٌر السجٌن لقٌمة الحرٌة ٌستمده من : 

 المجتمع -أ

 الخبرة  -ب 

 الدٌن -ج 

 األسرة -د 

 ضمن :  " سبرانجر " حسب ٌصنف القوة من مزٌد لتحقٌق الحوار سلوكٌات إلى ٌمٌل الذي الفرد

  االقتصادي النمط-أ

  السٌاسً النمط-ب

  الدٌنً النمط-ج

  الثقافً النمط-د

  : ضمن " سبرانجر " حسب ٌصنف الغٌر مشاعر واحترام والتعاون بالمشاركة ٌهتم الذي الفرد 

  الجمالً النمط-أ

  الدٌنً النمط-ب

 االجتماعً النمط-ج

م السشىة و القيم الاقخصادًت : اإلا ادة وطيلت و ليظذ غاًت ,جدسي الحالى , جدٍس

 السبا و الظسقت و الاخخالض و جطفيف النيل .

 اللُم الاحخمانُت : الخهاون و الشىزي و الهدٌ بحن الىاض 
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  قتصادياال النمط-د

 الفرد الذي ٌحترم مشاعر غٌره , غالبا ماٌصنف حسب "سبرانجر "  ضمن النمط ....:   

 االجتماعً-أ

 االقتصادي-ب

 الجمالً-ج

 الدٌنً-د

 القٌم على انها :تعرف 

 معاٌٌر الفردتحدد توجهات  - أ

 معتقدات الفردتحدد عاٌٌر م - ب

 معتقدات الفردتحدد هداف ا - ت

 توجهات الفردتحدد عاٌٌر م - ث

 احداث:ماتسهم القٌم فً البا غ

 االمحٌطة بهللفرد مع البٌبة الداخلً لتوازن ا - أ

 للفرد مع البٌبة المحٌطة بهالخارجً ازن ولتا - ب

 النفسً للفرد مع البٌبة المحٌطة بهالتوازن  - ت

 المادي للفرد مع البٌبة المحٌطة بهالتوازن  - ث

 :  ٌعتقد ما غالبا   االجتماعً النمط ذو الفرد " سبرانجر " حسب

  الناس عن بعٌدا   لذاته قٌمة ال أنه-أ

  الروحٌة بالقٌم بااللتزام مرتبطة الحٌاة فً سعادته أن-ب

  المادٌة الثروة أهمٌة فً-ج

 واالقتصادي األدبً المركز تحقٌق أهمٌة فً-د

 حسب سبرانجر الفرد ذو النمط النظري غالبا ما ٌعتقد  :

 أن القٌمة لذاته بعٌدا عن الناس-أ

 ان سعادته فً الحٌاة مرتبطة بااللتزام بالقٌم الروحٌة -ب

 مادٌة فً أهمٌة الثروة ال-ج

 اهمٌة الصدق واالمانة والتفكٌر  -د

  : .. هما نوعٌن الى القٌم " روكٌتش" قسم

 الوسٌطة القٌم و النهابٌة القٌم-أ

  االقتصادٌة القٌم و االجتماعٌة القٌم-ب

 الثانوٌة القٌم و االولٌة القٌم-ج

 الجزبٌة القٌم و الكلٌة القٌم-د

 :   هً النهابٌة القٌم حقٌقلت وسٌلة تعد التً القٌم " روكٌتش " *حسب

 حسب "روكٌتش" القٌم التً تساهم فً تحقٌق القٌم النهابٌة هً :*

 *حسب ) روكٌتش ( القٌم التً تعتبر وسٌلة لتحقٌق القٌم النهابٌة هً .. :

  الجماعٌة القٌم-أ

  الثانوٌة القٌم-ب

  األولٌة القٌم-ج

 الصحٌحة ةاإلجاب توجد فً ترم غٌر   ال    القٌم الوسٌطة-د

  : توجه ضمن ٌصنف اإلنجاز على ٌركز الذي الفرد " كلوكهن " حسب

  البشرٌة الطبٌعة-أ

  النشاط-ب

 هي الغاًاث النهاثُت التي جدلم الاهداف اللُم النهاثُت :

 لنهاثُتهي التي حهخبر وطُله لخدلُم اللُم ا اللُم الىطُؿت :
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  الفردٌة-ج

 العبلقات-د

 نحو :  توجد لدٌه ٌكون ما غالبا   االنجاز على أو العمل على ٌركز الذي الفرد 

  العبلقات-أ

  الزمن-ب

  المكان-ج

  النشاط-د

 ف توجهات القٌم سببه ..حسب " كلوكهن " اختبل

 توجه المكان -أ

 توجه الزمن-ب

 توجه الحٌاة -ج

 توجه الناس -د

  ": طبٌعته مع ٌتناسب شرا أو خٌرا ٌراه ما بٌن االنسان غالبا ما ٌصنف "تردد

  البشرٌة-أ

  الفردٌة-ب

  العلمٌة-ج

  االجتماعٌة-د

  السلوك , ماعدا... و القٌم اختبلف تفسٌرل " كلوكهن " وضعها التً الفروض ضمن تصنف ٌلً مما كل 

 لتفسٌر اختبلف القٌم:الفروض التً وضعها كلوكهن من االتً لٌست من ضمن احدة و

 االساسٌة الحاجات تشابه رغم القٌم توجٌهات فً النسبً االختبلف استمرار-أ

 )الصحٌح استمرار االختبلف(    االساسٌة للحاجات المشبعة السلوكٌة االفراد اختٌارات فً االتفاق استمرار-ب

 االفضل نحو همحٌات تتطور ان ضرورة على الناس اتفاق استمرار-ج

 مستمر    بشكل متغٌرة البشرٌة االنشطة بقاء على الناس اتفاق استمرار-د

 لٌست من الفروض و السلوكالتً وضعها كلوكهن لتسفٌر اختبلف القٌم و السوك :

 استمرار االختبلف النسبً فً توجهات القٌم  -أ

 االتفاق فً اختٌارات االفراد السلوكٌة المشبعة للحاجات  -ب

 ضرورة ان تتطور حٌاتهم نحو االفضل  -ج

 اتفاق الناس على بقاء االنشطة البشرٌة متغٌرة -د

 من سلوكٌات النمط:ٌعد انكار الذات تصنٌف ) سبرانجر( حسب 

 االجتماعً  - أ

 االقتصادي - ب

 الدٌنً  - ت

 النظري - ث

 النمط:سبرانجر ضمن ٌصنف حسب سلوكٌات االقناع, الذي ٌمٌل الى الفرد 

 الجمالً - أ

 الدٌنً - ب

 السٌاسً - ت

 االجتماعً - ث

 المحاضرة السابعة
 تعرف االتجاهات بانها فكرة تعمل علً تحرٌك سلوك الفرد بسبب انها مشبعة .. 

 بالعاطفة-أ

 هفع الظااٌ الظابم بخغُحر الطُغه والخُازاث
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 بالتعلم-ب

 باإلدراك-ج

 بالصراع-د

 االتجاهات على انها:تعرف 

 تعمل على تحرٌك السلوكمشبعة بالفكرة عاطفة  - أ

 المتعلم نحو االشخاصمن التهٌإ النفسً ة حال - ب

 المتعلم نحو االشخاصمن التهٌإ االجتماعً حالة  - ت

 تعمل على تحرٌك السلوكمشبعة بالعاطفة فكرة  - ث

 

   بؤنها : االتجاهات تتمٌز

  الخبرة طرٌق عن تكتسب-أ

  مباشر بشكل مبلحظتها ٌمكن-ب 

  الدوام على مستمرة-ج 

  لقٌمته مختلفة بطرٌقة للتصرف الفرد توجه-د 

 غالبا ماتعتبر االتجاهات :

 حالة من عدم االستعداد-أ

 غٌر مكتسبة عن التعلم-ب

 غٌر مبلحظة بشكل مباشر-ج

 ثابتة -د

  : هاتاالتجا مكونات من

  المكون الجماعً غٌر االختٌار مره   االبداعً المكون-أ

  الفردي المكون-ب

 التنظٌمً المكون-ج

 العاطفً المكون-د

 المكون الجسمً -أ

 المكون السلوكً-ب

 المكون العقلً -ج

 المكون التنظٌمً -د

 االتجاهات :   مكونات من لٌست , اآلتً من واحدة

  اإلدراكً المكون-أ

  السلوكً المكون-ب

  العاطفً المكون-ج

  التنظٌمً لمكونا-د

  :... عدا ما االتجاه مكونات ,تمثل ٌلً مما كل 

 الفكري المكون-أ

 الشعوري المكون-ب

 السلوكً المكون-ج

 الجسمً المكون-د

 معتقدات الفرد تجاه موقف معٌن تندرج ضمن المكون...   

 العاطفً-أ

 الفكري-ب

 ميىهاث الاججاهاث

اإلايىن الفىسي او ؤلادزاوي 

اإلايىن الشهىزي او الهاؾفي 

اإلايىن الظلىوي 

 الخكىا حغُحر بظُـ كلب اإلاهنى اهخبهى كبل الازخُاز

 الاججاهاث جمثل خالت مً الاطخهداد والتهُا.1

م الخبرةالاججاهاث .2  ؤو اإلامازطت ؤو الخهلم مىدظبت نً ؾٍس

بل ٌظخدٌ نليها مً  ال ًمىً مالخكتها بشيل مباشس الاججاهاث .3

 ٌ الظلىن ؤو الخطسفزال

ت والدوامجدظم الاججاهاث .4  بالخفاوث مً خُث الاطخمساٍز

لت مهُىتالاججاهاث جىحه ؤلاوظان للخطسف .5  بؿٍس
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 السلوكً-ج

 االجتماعً-د

 كون:مٌرتبط بالاتجاه موقف معٌن( بشكل معٌن مٌل الفرد للتصرف ) االتجاه مكونات ضمن 

 وكًالسل - أ

 االدراكً - ب

 الشعوري - ت

 العاطفً - ث

 ضمن :  الترقٌة على الحصول بهدف عمله جودة بتحسٌن االٌجابً االتجاه ذو سامً الموظف قام

  المعرفة وظٌفة-أ

  المعتقدات عن التعبٌر وظٌفة-ب

  المنفعة وظٌفة-ج

  الذات عن الدفاع وظٌفة-د

 ضمن :  هذا ٌصنف , حاجاته إلشباع اٌجابً وظٌفً سلوكً اتجاه له سامً الموظف 

  المعرفة وظٌفة-ـؤ

  القٌمة عن التعبٌر وظٌفة-ب

  المنفعة وظٌفة-ج

  الذات عن الدفاع وظٌفة-د

 , وٌمٌل الً الحرٌة واالستقبللٌة واالنجاز ٌصنف اتجاهه ضمن وظٌفة  *الموظف سامً له اتجاه لبلمركزٌة فً العمل

 *الفرد الذي له اتجاة لبلمركزٌة فً العمل , ٌصنف سلوكة ضمن ..

   المعرفة-أ

 التعبٌر عن القٌمة-ب

 المنفعة-ج

 ع عن الذاتالدفا-د

 الفرد الذي له اتجاه لبلمركزٌة ٌعد ذلك تعبٌرا على :

 قٌم الحرٌة  -أ

 قٌم الدٌكتاتورٌة -ب

 قٌم الجماعٌة -ج

 قٌم نفعٌة-د 

  : لبلتجاهات األساسٌة الوظابف من لٌست , اآلتً من واحدة

  المعرفة وظٌفة-أ

  االٌجابٌة المشاركة وظٌفة-ب

  القٌمة عن التعبٌر وظٌفة-ج

 الذات عن الدفاع وظٌفة-د

 *عندما تساعد اتجاهات الفرد فً تبنٌة لمعاٌٌر مرجعٌة لسلوكه , ٌصنف ذلك ضمن :

 *عندما تساعد االتجاهات فً توفٌر معاٌٌر مرجعٌة لسلوك ٌندرج ذلك ضمن وظٌفة :

 وظٌفة المعرفة-أ

 وظٌفة التعبٌر عن المعتقدات-ب

 الذاتوظٌفة الدفاع عن -ج

 وظٌفة المنفعة-د

   وظٌفة االتجاهات التً تجعل الفرد ٌهتم بمعلومات وٌهمل معلومات اخرى هً وظٌفة ... 

 لدفاع عن الذات ا-أ

   : الاججاهاثوقاثف 

وقُفت اإلاىفهت 

ثوقُفت الدفام نً الرا 

وقُفت الخهبحر نً اللُمه 

وقُفه اإلاهسفت 

وقاثف الاججاهاث  ول زهصوا وانسفىا الفسق بحن

 ٌغحرًمىً  الن الدهخىز 
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 المعرفة-ب

 التعبٌر عن القٌمة-ج

 المنفعه-د

 لبلتجاهات :  األساسٌة الوظابف من , التالٌة العوامل مجموعة من واحدة

  الذات عن والدفاع القٌمة عن والتعبٌر المنفعه-أ

  المعرفة و األٌجابٌة والمشاركة الخبرة-ب

  والخبرة القٌمة عن والتعبٌر الذات عن الدفاع-ج

 والقٌمة والمنفعه والكراهٌة والحب األلفة-د

  :  االتجاهات مصادر من

  الجماعات-أ

  الصراع-ب

  المنفعة-ج 

 الخبرة   قلة-د

  : االتجاهات مصادر من لٌست , اآلتً من *واحدة

 تً ال تدخل ضمن مصادر االتجاهات*واحد من اال

  التفكٌر طرٌقة-أ

  الخبرة-ب

  الجماعات-ج

  المنفعة-د

  : ..عدا ما , االتجاهات مصادر ضمن ٌندرج ٌلً مما كل 

 الخبرة-أ

 التعلم-ب

 الجماعات-ج

 التنظٌم-د

 تتسم االتجاهات بالثبات ....  

 النسبً-أ

 المطلق-ب

  الكلً-ج

 الدابم-د 

 

 

 

 

 عندما :  االتجاه تغٌٌر ٌسهل

  مكتمبل   ٌكون-أ

 قوٌا ٌكون-ب

 واضح ٌكون-ج

 منه أقوى اتجاه ٌظهر-د

  : .. ٌكون عندما االتجاه تغٌٌر ٌسهل ما غالبا

 شدٌدا-أ

 قوٌا-ب

 مطادز الاججاهاث :

لت الخفىحر / اإلاهخلداث / الخبرة / الطلت و الخالشم  الخهلم / الجماناث / ؾٍس

 ,  اليظبي بالثباث الاججاهاث جدظم

 مىه اكىي  اججاه بسوش او واضح غحر او غهُفا ًيىن  دمانى الاججاه حغُحر ٌظهل -

 ًلبلىن  الرًً و ؤفيازهم و آزائهم في مسوهت الاهثر الافساد اججاهاث حغُحر ٌظهل-

 مىاكشه
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 متوسطا-ج

 ضعٌفا-د

   : الفرد اتجاهات تغٌٌر فً صعوبة نجد ما غالبا  

  الحوار ٌقبل الذي-أ

  آرابه فً مرونة األقل-ب

  اآلخرٌن مع اتصال األكثر-ج

 الحوار ٌرفض الذي-د 

  : خبلل من اتجاهاته تغٌٌر محاولة ضمن ٌدخل , تبالمعلوما الفرد تزوٌد

   معتقداته تغٌٌر-أ

  شكوكه إثارة-ب

  جماعته تغٌٌر-ج

  موقفه تغٌٌر-د

  

 تغٌٌر اهدافه-أ

 تغٌٌر عاداته-ب

 اثاره شكوكه -ج

  التوجد اجابه صحٌحه-د

 فرد  بسبب تغٌر ظروفه , سببه ......:تغٌٌر اتجاهات ال

 تغٌٌر العادة-أ

 تغٌٌر المجتمع-ب

 تغٌٌر الجماعة-ج

 تغٌٌر الموقف-د

 ما :  غالبا   فإنه المرإوسٌن مع ظالما   كان المنظمات أحد مدٌر أن نعرف عندما

  ضده سلبً اتجاه لدنٌا ٌتكون-أ

  للمرإوسٌن ظلمه سبب نعرف أن نحاول-ب

  خبرال بهذا نبالً ال-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 

 المحاضرة الثامنة

 

 غالبا ماتعبر الدافعٌة عن العملٌات التً تحدد مدى .. 

 كثافة جهد ٌبذله الفرد لتحقٌق هدف معٌن-أ

       كثرة المعلومات التً ٌمتلكها الفرد-ب

 تنوع الحاجات التً ٌحاول الفرد اشباعها-ج

 لهدف معٌناهتمام الفرد بالوصول -د

 :   اآلتً من بواحد الدافعٌة تتمٌز

  أهداف عدة نحو الفرد سلوك تحرك التً العاطفة ) العاصفة (  أنها-أ

  خارجه أو الفرد داخل مثٌرات بوجود تتؤثر-ب

  الدافعٌة تناقص إلى ٌإدي المتغٌرة الحاجات من العدٌد وجود-ج

 معٌن اتجاه فً موجه غٌر سلوك أنها-د

 الدافعٌة : 

 مً هالم الدهخىز في اإلاباشسه )ب( و )د( احابخحن صحُده

 .. خظب فهمي (ب)زاح ازخاز  

 باالميان السحىم للمداغسه اإلاباشسة الثاهُه

https://www.youtube.com/watch?v=NGm5vVbayNg 

لثافت او اججاه او اصساز ًسي زوبُيع : الدافهُت الهملُاث التي جددد مدي 

 مجهىد ماًبرله الفسد لخدقيق هدف معين .

 

 خماض جثحر التي اإلادسهت الدوافو او اللىي  مجمىنه الدافهُت

 الفسد

 زازحه او الفسد دازل مثحراث بىحىد الدافهُت دزحت جخازس -

  اإلاخػازبت و اإلاخغحرة الحاحاث مً الهدًد للفسد ًيىن  كد -

 نمهح اججاه في مىحه الافعي الظلىن -

لت في الافساد ًسخلف - ً ؾٍس   خاحاتهم امبشب و دوافههم جدٍس

 حغُحرة او الظلىن جىساز بلى الحاحاث اشبام دزحت جازس -

https://www.youtube.com/watch?v=NGm5vVbayNg
https://www.youtube.com/watch?v=NGm5vVbayNg
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 الدافعٌة: نجد انعبلقة الدافعٌة بالسلوك حول 

 لٌست المحدد الوحٌد للسلوك-أ

 هً المحدد الوحٌد للسلوك-ب

 غٌر مهمة فً تحدٌد السلوك-ج

 لٌست لها أي عبلقة بالسلوك-د

  :األفراد لدى الدافعٌه درجة محددات من لٌست , اآلتً من *واحدة

 : غالبا ما تتؤثر دافعٌة األفراد بالمستوى*

 للطموح الحالً المستوى-أ

  المبذول هدللج الحالً المستوى-ب

  للتفكٌر الحالً المستوى-ج

  لبلشباع الحالً المستوى-د

    األفراد : لدى الدافعٌة درجة محددات من

  للتفكٌر الحالً المستوى-أ

  المبذول للجهد الحالً المستوى-ب

  للتفكٌر )السابق( القادم المستوى-ج

  المبذول القادم )السابق ( للجهد المستوى-د

    :الدافعٌة محددات من لٌست , اآلتً من واحدة

  السلوك تنشٌط-أ

  السلوك تثبٌت-ب

  السلوك اضعاف-ج

  السلوك توجٌه-د

 :من المكافآت تصنف ضمن توقعات الفرد ٌمة ق

 الربٌسٌة للدافعٌةصابص الخ - أ

 للدافعٌةالجهد المبذول ددات مح - ب

 الثانوٌة للدافعٌةخصابص ال - ت

 درجة الدافعٌةحددات م - ث

  تساعد معرفة الدوافع على ...:

 زٌادة صعوبة تفسٌر السلوك االنسانً-أ

 تقلٌل التنبإ بالسلوك االنسانً-ب

 زٌادة درجة الغموض فً السلوك االنسانً-ج

 نسانًزٌادة التنبإ بالسلوك اال-د

 المنظمة :  فً الدافعٌة أهمٌة ضمن تدخل ال , اآلتً من واحدة

 العاملٌن بسلوك التنبإ-أ

  العاملٌن على الجٌد الحكم-ب

  العاملٌن على السٌطرة ممارسة-ج

 العاملٌن إنتاجٌة زٌادة-د

  : هً السلوك وشدة الدافع قوة بٌن الموجودة العبلقة

  عكسٌة عبلقة-أ

  ةهندسٌ عبلقة-ب

  طردٌه عبلقة-ج

 فٌزٌابٌة عبلقة-د

جىسز الظااٌ مو حغُحر مابحن 

 ليظذ الدافهُت ؤن بال الظلىن و الدافهُت بحن الىزُم الازجباؽ زغم

 للظلىك الىخيد اإلاددد

ا الدافو وان فيلما,  الظلىك شدة و عالداف قىة بين طسدًت عالقت جىحد  وان ولما كٍى

 هثُفا و شدًد الفسد طلىن
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   : ... عبلقة هً السلوك شدة و الدافع قوة بٌن الموجودة العبلقه

 عكسٌة-أ

 هندسٌة-ب

 طردٌة-ج

 شكلٌة-د

 ضمن :  واالحترام والثقة االستقبللٌة إلى الفرد حاجة تصنف

  الفسٌولوجٌة الحاجات-أ

  االنتماء حاجات-ب

  التقدٌر إلى الحاجة-ج

 الذات إثبات إلى الحاجة-د

 سإالٌن أحدهما :  على لئلجابة المقابلة أسلوب واستخدم , ومهندس محاسب 200 على بدراسة هٌرزبرج * قام

 مهندس احد اسبلتة هو .. 200*قام هٌرزبرج بطرح سإالٌن على 

  عملك فً االحترام عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى-أ

  لعملك الوالء عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى-ب 

  عملك فً الثقة عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى-ج 

  عملك عن الرضا عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى-د

 :  احدهمها سإالٌن على لئلجابة المقابلة أسلوب دراستة فً "هٌرزبرج " استخدم

  ؟ عملك فً التقدٌر من مستوى بؤعلى شعرت متى-أ

  ؟ عملك فً الوالء من مستوى بؤعلى شعرت متى-ب

  ؟ عملك فً الثقة من مستوى بؤعلى شعرت متى-ج

  ؟ عملك عن الرضا من مستوى بؤعلى شعرت متى-د

  : .. هو دراسته ضمن بطرحها "هٌرزبرج" قام التً االسبلة أحد 

 الوالء؟ من مستوى بؤعلى شعرت متى-أ

 الوالء؟ من مستوى بؤعلى تشعر لم متى-ب

 الرضا؟ عدم من مستوى بؤعلى شعرت متى-ج

 ؟ الرضا عدم من مستوى بؤعلى تشعر لم متى-د

 

 

 

 

 

 حسب "هٌرزٌرج" ان عدم وجود العوامل الوقابٌة فً بٌبة العمل ٌإدي الى حالة ..

 عدم الرضا-أ

 عدم اإلنجاز -ب

 الثقة -ج

 عدم الثقة-د

 حسب " هٌرزبرج" ان وجود العوامل الدافعة فً بٌبة العمل ٌإدي الى حالة  .. 

 الرضاعدم -أ

 الرضا-ب

 الثقة -ج

 عدم الثقة-د

 الدافهُت جخددد مً زالر مىؿللاث هي :

جيشُـ الظلىن 

جىحُه الظلىن 

جثبُذ الظلىن في اججاه مهحن 

 

ت  : ماطلى الحاحاث طلم هظٍس

 و الطعام,  اإلاادًت الحىافص خالى مً حشبع:  الفظيىلىحيت الحاحاث -

 اإلاأوي 

 الصداقت و لألزجباط مالحاحت ؤلاحخماعيت الحاحاث: ألاهخماء خاحاث -

ً مع الخفاعل خالى مً حشبع   آلاخٍس

,  اصعبها هي و,  ؤلاشباع مساخل اعلى جمثل:  الراث أثباث إلى الحاحت-

 ماًمنً اقص ى جدقيق إلى الىصىى  و ذاجه عً الخعبير في الفسد زغبت

   جدقيقه

 خالت إلى العمل تبيئ في وحىدها ندم ًادي الىقائيت العىامل مً مجمىعت جىحد -

 السطا عدم مً

ت دافهُت وحىد الى جىفسها جادي التي افعتالد العىامل مً مجمىعه جىحد -  كٍى

 السطا مً عاليت ودزحه للعمل
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   حسب " ماكلٌبلند " االفراد ذوي االنجازات ... 

 ٌفضلون اختٌار اهداف متوسطة الصعوبة-أ

 ٌفضلون اختٌار االهداف سهلة التحقٌق-ب

 ٌفضلون اختٌار االهداف التعجٌزٌة-ج

 ٌفضلون اختٌار اهداف عالٌة الصعوبة-د

 :  االنجازات يذو األفراد " ماكلٌبلند " حسب

  المسإولٌة تحمل ٌفضلون-أ

  عالٌة أهداف اختٌار ٌفضلون-ب

  المستقبل فً أعمالهم نتابج بمعرفة ٌرغبون-ج

 المسإولٌة تحمل عدم ٌفضلون-د

 التحقٌق سهلة أهداف اختٌار ٌفضلون-ه

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-و

 , ٌعد أحد مقترحات : تفضٌل التعامل مع ذوي الجدارات بغٌة تنمٌة دوافع اإلنجاز 

 ماسلو-أ

 ماٌو-ب

 ماكلٌبلند-ج

 هٌرزٌرج-د

 الفرد :  لدى االنجاز دوافع لتنمٌة ماكلٌبلند مقترحات من لٌست اآلتً من واحدة

  المرتدة التغذٌة على للحصول الفرد ٌسعى أن-أ

  الجدارات ذوي مع التعامل ٌفضل أن-ب

  ناجح شخص محل نفسه ٌضع أن-ج

 نظري   بشكل آلخرٌنا مع ٌتعامل أن-د

 

 سعى الفرد لتعدٌل انطباعه عن االخرٌن  -أ

 سعى الفرد للحصول على التغذٌة المرتدة -ب

 تفضٌل التعامل مع ذوي الجدارات -ج

 سعى الفرد لتعدٌل انطباعه عن نفسه -د

 

 

 

 

 : هً  غٌرة وٌحصل علٌه بما ٌبذله , عابد من علٌة وماٌحصل جهد من ماٌبذلة بٌن ٌقارن الفرد ان ترى التً النظرٌة

  التوقع نظرٌة-أ

  اإلنجاز دافع نظرٌه-ب

  التكافإ نظرٌه-ج

  العاملٌن نظرٌة-د

 وٌحصل ٌبذله بما , عوابد من علٌه ٌحصلون وما جهد من ٌبذلونه ما بٌن ٌقارنون العاملون أن ترى التً النظرٌة 

 :  هً اآلخرون علٌه العاملون

  العاملٌن نظرٌة -أ

  االنجاز دافع نظرٌة -ب

     التكافإ نظرٌة-ج

 خصائص الافساد ذوي الاهجاشاث خظب مامليالهد :

ًفػلىن ازخُاز ؤهداف مخىطؿت الطهىبت 

ًفظلىن جدمل اإلاظؤوليت 

لهم بشيل فىزيًسغبىن بمهسفت هخاثج ؤنما 

 

 اكتراخاث ماولُالهد لخىمُت دوافو الاهجاش :

 ٌظعى الفسد للحطٌى م الخغرًت اإلاسجدة  -

 ًفػل الخهامل مو ذوي الجدازاث و الدشبه بهم  -

 و ان ًػو هفظه مدل شخظ آزس  طعي الفسد لخعدًل اهطباعه عً هفظه -

 عامل بشهل واقعيخًداوى الخدنم في أخالم اليقظت  ٍو -

ت وغو الهدف:  هكٍس

 وحىد الهدف غسوزي لخددًد جىحهاث الظلىن فالهدف دافها للظلىن
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 هً :  علٌها الحصول المتوقع العوابد محصلة هو معٌن عمل ألداء الفرد دافعٌة أن تفترض التً النظرٌة 

  لهٌرزبرغ العاملٌن نظرٌة-أ

  لماسلو الحاجات نظرٌة-ب

  لفروم التوقع نظرٌة-ج

  لماكلٌبلند االنجاز دافع نظرٌة-د

  : المنظمة  األفراد فً دافعٌة تحسٌن على تساعد ال , اآلتً من واحدة 

  للوظابف مناسبٌن أفراد اختٌار-أ

  أدوارهم وتوضٌح األفراد وتنمٌة تدرٌب-ب

  األداء تقٌٌم بنظام الحوافز نظام ربط-ج

 ) التوفٌق بٌن األفراد والوظابف(  والعمبلء األفراد بٌن التوفٌق-د

 

 تصمٌم وظابف تناسب االفراد-أ

 ب وتنمٌة االفراد وتوضٌح ادوارهم تدرٌ-ب

 ربط نظام الحوافز بنظام تقٌٌم االداء -ج

 وضع أهداف غٌر واضحة-د

 خبلل :  من للعمل األفراد دافعٌة حسٌنت للمدٌر ٌمكن " افانسٌبٌش " حسب

   األخطاء من معقول بقدر لهم السماح-أ

  المنظمة داخل مادي عمل مناخ لهم توفٌر-ب

  الخارج من الترقٌة لوبأس إلى االتجاه-ج

 أعمالهم إلنجاز مواعٌد وضع عدم-د

 

  المنظمة داخل مادي عمل مناخ توفٌر-أ

  الخارج من الترقٌة أسلوب إلى االتجاه-ب

     لئلنجاز مرنة مواعٌد وضع-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 خبلل :  من للعمل األفراد دافعٌة تحسٌن للمدٌر ٌمكن " افانسٌبٌش " حسب

 . خطؤ بؤي السماح عدم-أ

 األخطاء  من بمتوسط السماح-ب

 االخطاء من كبٌر بقدر السماح-ج

 اخطابهم على االفراد محاسبة-د

 

 المحاضرة التاسعة
 الجماعة :  خصابص من

   فؤكثر شخص من تتكون وحدة أنها-أ

  لوحدتهم الفردي اإلدراك األفراد لدى ٌكون أن-ب

  التنافس على بمةقا فٌها العبلقات تكون أن-ج 

 )انها تتٌح للفرد فرصة التطور( والتطور النمو فرصة ألفرادها تهٌا أن-د 

 المتماسكة :  الجماعة خصابص من لٌست , اآلتً من واحدة

 للجماعة هدف وجود-أ

  الودٌة العبلقات وجود-ب

  الجماعة أفراد بٌن المستمر االتصال-ج

 (:Ivancevichافاوظِبِش )  اكتراخاث

لت ألاحل..1  حهمُم ؤهداف كطحرة وؾٍى

 اطخسدام بسهامج واضح للحىافص..2

 دازل اإلاىكمت. نمل بوظاويجىفحر مىار .3

 .الدازلالاججاه الى ؤطلىب التركُت مً .4

 .وغو مىانُد نهاثُت مىاطبت لإلهجاش.5

6..ً  وحىد نالكاث مخىافلت مو آلازٍس

ً والثىاء نليهم في مدله..7  بقهاز الاهخمام باآلزٍس

و زاضت في  ح بلدز مهلٌى مً ألازؿاءالظما.8

بداًت الهمل, وغسوزة بدزان الفسوق الفسدًت 

 بحن الهاملحن.

 

 : خصائص الجماعت

 في الجمانت. فسدًً فإهثر وحىد (1

 ؤنػاء الجمانت. الاجطاٌ والخفانل اإلاظخمس بحن(2

 . الىد والخهاون وحىد الهالكاث اللاثمت نلى (3

مانت حظعى الج هدف ؤو زطالت مشترهتوحىد (4

 لخدلُلها.

 في جدلُم ؤهداف الجمانت. كُام ول فسد بدوزه(5

الحاهمت  وحىد ندد مً اللُم واإلاهاًحر واإلابادت(6

 والػابؿت لظلىن ؤفساد الجمانت.

جيهئ الجمانت ألفسادها فسضت الىمى وبشبام ؤن (7

 .خاحاتهم

 : زالٌ مً الدافهُت جدظحن

  الىقاثف و الافساد بحن الخىفُم -

ب -   ادوازهم جىغُذ و الافساد جىمُت و جدٍز

 باألداء الحىافص ؤهكمت ازجباؽ -

 باألهداف ؤلادازة -
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 مساٌرة األعضاء لمعاٌٌر الجماعة-د

 ) من مصادر جاذبٌه الجماعه (  الجماعة بؤهداف المجتمع لقبو-ه

  : عدا ما , تماسك الجماعه خصابص ضمن ٌدرج ٌلً مما كل

 الجماعة افراد بٌن ودٌة عبلقات وجود-أ

 الجماعة افراد بٌن اتصال وجود-ب

 اهدافها و بالجماعة للمجتمع قبول وجود-ج

 الجماعة نشاط فً استمرار وجود-د

 

    للمجتمع بالجماعة وجود قبول-أ

 وجود عبلقة ودٌة بٌن أفراد الجماعة -ب

 وجود اتصال بٌن أفراد الجماعة -ج

 وجود استمرار فً نشاط الجماعة -د

  جماعة : تكوٌن إلى ٌإدي جنسه بنً مع العٌش إلى ومٌله لئلنسان االجتماعٌة *الطبٌعة

 هً : جنسه بنً مع العٌش ىإل ومٌله لئلنسان االجتماعٌة الطبٌعة تفسر التً *النظرٌة

 نظرٌة التقارب المكانً  مره غٌر الخٌار بـــــ  التفاعل نظرٌة-أ

  القطٌع نظرٌة-ب

  التوازن نظرٌة-ج

  التبادل نظرٌة-د

 

 

 

 

النظرٌة التً ترى ان الفرد  ٌمٌل الى التفاعل مع غٌره عندما ٌكون العابد من تكوٌن الجماعة ٌزٌد على تكلفة القلق 

 هً : 

 نظرٌة التفاعل -أ

 نظرٌة التوازن -ب

 نظرٌة القطٌع -ج

 نظرٌة التبادل -د

 

 

 بسبب :  جماعة تكوٌن إلى ٌإدي , واحدة ومهام أنشطة أداء فً األفراد اشتراك *

 غالبا ماٌإدي اشتراك االفراد فً اداء انشطة واحدة الى تكوٌن جماعة بسبب :*

 بٌنهم التفاعل-أ

  القٌم فً تشابههم-ب

  اللباس طرٌقة فً بههمتشا-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 

 القٌم فً اشتراكهم-أ

 بٌنهم التفاعل وجود-ب

 العابد فً اشتراكهم-ج

 البشرٌة طبٌعتهم-د

ً الجماناث :مساخل ج  يٍى



 

 

            (38-)الصٌفً    (2-38)   (1-38)   (37 -2)   (37 -1)    (2-36)    (1-36)   (35 -2)   (35 -1)   (34 -2)(   34 - 1)  ( 33 -2)

     (39-1) 

 marsella 44 السلوك التنظٌمً / د ٌحضٌة سمبللً .. الدفعة الماسٌة           مقرر 

 فً :  الجماعات تكوٌن مراحل ضمن ٌصنف عادة الفرد شخصٌات اختبلف بسبب الصراعات نشوء

  التشكٌل و التكوٌن مرحلة-أ

  العصف مرحلة-ب

  النبض جس حلةمر-ج

  المعاٌٌر وضع مرحلة-د

 الجماعة :  معاٌٌر وضع مرحلة تتمٌز عادة ما

  الصراعات بظهور-أ

  باالستقرار-ب

  النشاط بممارسة-ج

  التؤكد وعدم بالغموض-د

 : بوجودالجماعة  وضع معاٌٌرغالبا ماتتمٌز مرحلة 

 الصراعات-أ

 كثرة النشاطات-ب

 غموض األدوار-ج

 استقرار-د

 درجة التعاون واالحترام المتبادل بٌن افراد الجماعة ضمن مرحلة : تزداد 

 فً: وٌسود االحترام بٌنهم, ٌتعاون االفراد الجماعات مراحل تكوٌن ضمن 

 التعارف -أ

   وضع المعاٌٌر-ب

 التكوٌن -ج

 العصف -د

 المرحلة التً تتمٌز باالستقرار هً ضمن مراحل تكوٌن الجماعات 

 مرحلة التكوٌن والتشكٌل -ا

 مرحلة وضع المعاٌٌر -ب

 مرحلة جس النبض -ج

 مرحلة االنتهاء-د

 مرحلة االداء -ه

 

 

 

 عادة ما تتمٌز مرحلة األداء داخل الجماعة ..

 بظهور الصراعات -أ

 باالستقرار -ب

 بممارسة النشاط-ج

 بالغموض وعدم التؤكد -د

 ضمن مراحل تكون الجماعات , وضع المعاٌٌر وقواعد السلوك تتم فً ......: 

 المرحلة االولى-أ

 المرحلة الثانٌة-ب

 المرحلة الثالثة-ج

 لمرحلة الرابعةا-د

 احتمال نشوء صراعات بٌن األفراد ٌظهر فً ....:ضمن مراحل تكوٌن الجماعات , تزاٌد 
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 المرحلة االولى-أ

 المرحلة الثانٌة-ب

 المرحلة الثالثة-ج

 المرحلة الرابعة-د

 :   معٌار وفق مغلقة جماعات و مفتوحة جماعات إلى الجماعات تقسم 

  الحجم-أ

 التغٌٌر درجة-ب

  التكوٌن ةطبٌع-ج

  الجمع رابطة-د

 :  معٌار وفق رسمٌة وغٌر رسمٌة جماعات إلى الجماعات تقسم  

  السلطة طبٌعة-أ

  االنتماء دوافع-ب 

  الحجم-ج 

  التكوٌن طبٌعة-د 

 ضمن :  األسرة تصنف

 ) ذات طابع شخصً مثل الجماعات السٌاسٌه والدٌنٌه المهنٌه ( الثانوٌة العمل جماعات-أ

 ) ذات طابع عاطفً مثل األسرة واالصدقاء (  األولٌة لعملا جماعات-ب

  ذاتٌة دوافع ذات جماعات-ج

 اقتصادٌة دوافع ذات جماعات-د

 :  الجماعات خصابص من هو األجل وقصٌرة متوسطة واألنشطة األهداف على *التركٌز

 : الجماعه خصابص من ٌعتبر االجل متوسطة األهداف على لتركٌزا*

 المغلقة-أ

  مفتوحةال-ب

  األولٌة-ج

 الكبٌرة-د

 ٌصنف انحراف بعض االعضاء عن معاٌٌر الجماعة ضمن مشكبلت  :

 السلوكٌة-أ

 القانونٌة    -ب

 الوظٌفٌة-ج

 االجتماعٌة-د

  : العمل لجماعات السلوكٌة المشكبلت من

  الجماعات بٌن التنافس مشكبلت-أ

  الجماعة أفراد بعض أنانٌة-ب

  جدٌدة قٌادات ورلظه الفرصة إتاحة عدم-ج

 الجماعة معاٌٌر عن األعضاء بعض انحراف-د

 

 الجماعة أفراد بعض تسلط -أ

  الجماعات بٌن التنافس مشكبلت-ب

  الجماعه داخل صراعات وجود-ج

 اإلاشنالث الىظيفيت :

 وحىد اإلاىاشناث والطساناث دازل

 الجمانت.

.مشيلت السوجحن ؤلادازي 

.ندم فهم ؤهداف الجمانت 

كهىز كُاداث حدًدة.ندم بجاخت الفسضت ل 

.اهدساف بهؼ ألانػاء نً مهاًحر الجمانت 

.مشىالث الخىافع بحن الجماناث 

 . : اهاهُه , حظلـ , جمظً بالسؤي الظلىهُه اإلاشىالث

 اهخبهىا للفسق بُنهم وقُفُتباقي الخُازاث مشىالث 
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 الجماعه معاٌٌر عن االفراد انحراف-د

 

 عدم اتاحة الفرصة لظهور قٌادات جدٌدة -أ

 انحراف بعض األعضاء عن معاٌٌر الجماعة -ب

 مشكبلت التنافس بٌن الجماعات -ج

 تسلط بعض افراد الجماعة-د

    : عةالجما تماسك اتمإشر من

 الجماعة  أعضاء بٌن الموجودة الصداقة درجة

  الجماعة ألهداف المجتمع تقبل درجة

 مصادر جاذبٌة الجماعه              الجماعة على األعضاء اعتماد درجة

  للفرد الجماعة تقبل درجة

 مإشرات تماسك الجماعه درجة: من

 تقبل المجتمع ألهداف الجماعه-أ

 اعتماد االعضاء علً الجماعة    -ب

 تقبل الجماعه للفرد-ج

 مره غٌر التوجد اجابة صحٌحه      الصداقه الموجودة بٌن االعضاء-د

      من مإشرات عدم تماسك الجماعة .. 

 تحدث االعضاء بكلمة " نحن "-أ

 نتظام فً نشاط الجماعه المساهمة واال-ب

 عدم مساٌرة االعضاء لمعاٌٌر الجماعه -ج

 عدم فهم اهداف الجماعة -د

 اعة : الجم جاذبٌة مصادر من

     ) نحن ( كلمة باستخدام الجماعة عن األعضاء تحدث-أ

                                 الجماعة ألفراد االنفعالٌة الحالة-ب

 الجماعة نشاط فً ٌرةالكب األفراد مساهمة-ج

  الجماعة أهداف وضوح -د

 

 )انتبهوا الصحٌح العكس (  األعضاء على الجماعه اعتماد درجة-أ

  المجتمع على الجماعه اعتماد درجة-ب

  الجماعه الهداف المجتمع تقبل درجة-ج

  الجماعه الهداف الفرد تقبل درجة-د

 

  الجماعة : جاذبٌة مصادر من لٌست , اآلتً من واحدة

  الجماعة على األعضاء اعتماد درجة-أ

  األعضاء على الجماعة اعتماد درجة-ب

  للفرد الجماعة تقبل درجة-ج

  الجماعة ألهداف المتجمع تقبل درجة-د

 تصنف درجة  تقبل المجتمع ألهداف الجماعة ضمن ..... 

 عوامل تماسك الجماعة-أ

 مشكبلت الجماعة-ب

 جاذبٌة الجماعة-ج

 ماشساث جماطً

 الجمانت 

 مصادز حاذبيت الجماعت:

 وغىح ألاهداف.(1

 مياهت الفسد دازل الجمانت.(2

 ي للجمانت.الاهػمام الازخُاز (3

الخهامل والخهاون بحن ؤنػاء (4

 الجمانت.

 الطغحرة ؤهثر حاذبُت.حجم الجمانت: (5

 دزحت انخماد ألانػاء نلى الجمانت(6

 دزحت جلبل الجمانت للفسد.(7

 دزحت جلبل اإلاجخمو ألهداف الجمانت.(8

هىا الظااٌ مللىب ًمىً ٌغحر زهصوا وانسفىا الفسق بحن 

 .. الخطاثظ.. واإلااشساث  و مطادز الجاذبُه  و اإلاشىالث

 : مؤشساث جماطو الجماعت

 بيلمه هدً . جددر ألانػاء نً الجمانت(1

 ألانػاء إلاهاًحر الجمانت.  مدي مظاًسة(2

 دزحت الطداكت اإلاىحىدة بحن ألانػاء(3

 دزحت جماطً الجمانت في ؤوكاث ألاشماث.(4

 الحالت الاهفهالُت ألفساد الجمانت. (5

دزحت اإلاظاهمت والاهخكام في وشاؽ (6

 الجمانت. 
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 ماعةاهتمامات الج-د

 خصابص الجماعة:المرجعً ٌصنف ضمن اتساع االطار الفكري 

 المغلقة  - أ

 االجبارٌة  - ب

 المفتوحة - ت

 االختٌارٌة - ث

 المحاضرة العاشرة
 تتوقف درجة تطور الصراع على مدى ...... 

  إدراك أطراف الصراع ألهدافهم-أ

 قوة أطراف الصراع وشخصٌاتهم-ب

 إدراك أطراف الصراع لحاجاتهم-ج

 قوة القضٌة محل الصراع-د

 :  على الصراع تطور درجة تتوقف ما غالبا  

 مدى إدراك أطراف الصراع للنتابج-أ

  ألهدافهم الصراع أطراف إدراك مدى-ب

  لحاجاتهم الصراع أطراف إدراك مدى-ج

  لقٌمهم الصراع أطراف إدراك مدى-د

 :   االطراف إدراك مدى على الصراع تطور  درجة تتوقف  ما غالبا

  الصراع ألهداف-أ

 الصراع لنتابج-ب

 الصراع لظروف-ج

  الصراع الستراتٌجٌات-د

 بؤنه :  راعالص ٌتمٌز

  المنافسة مع تماما ٌتطابق-أ

  المنافسة عن تماما ٌختلف-ب

  إٌجابٌة آثار أٌة له لٌست-ج

 سلبٌة آثار أٌة له لٌست-د

 عندما :  المنظمة فً الجماعات بٌن أو األفراد بٌن الصراع ٌحدث

  اآلخر الطرف مع طرف ٌتنافس-أ

  اآلخر الطرف مع طرف ٌتعاون-ب

  اآلخر الطرف مع طرف ٌتعاون ال-ج

 أهدافه تحقٌق من اآلخر الطرف إعاقة رفط كل ٌحاول-د

 الجماعات فً المنظمة عند محاولة كل طرف : ٌحدث الصراع بٌن االفراد أو بٌن 

 تحقٌق أهدافه واهداف الطرف  االخر-أ

 أعاقة الطرف األخر عن تحقٌق أهدافه-ب

 التنافس مع الطرف األخر علً المكاسب المادٌة-ج

 االخر عن اشباع حاجاته إشباع حاجاته مع عجز الطرف-د

 غالبا ما ٌحدث الصراع بٌن االفراد او بٌن الجماعات فً المنظمة عند  .. مو واضحه الكلمة :

 إعاقة الطرف االخر عن تحقٌق أهدافه -أ

 التنافس مع اطراف االخر -ب

 تحقٌق أهدافة -ج

 جخىكف دزحت جؿىز الطسام نلى نىامل منها :

كىة ؤؾساف الطسام وشخطُاتهم 

 الطسام وؤزازه لىخاثجمدي بدزان ألاؾساف 
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 اشباع حاجاته-د

 هو: األداء انخفاض إلى ٌإدي الذي *الصراع

 ٌإدي إلى انخفاض اداء الفرد و الجماعة: *الصراع الذي 

  اٌجابً صراع-أ

  سلبً صراع-ب

  جماعً صراع-ج

  فردي صراع-د

 .... التنظٌمً تحسٌن  من اهم االثار  االٌجابٌة للصراع 

 جودة األداء واألنتاج-أ

 مستوي الخدمة المقدمة للعمبلء  -ب

 جودة القرارات-ج

 انشطة المنظمة لمتصارعة فًدرجة مشاركة االطراف ا-د

 التنظٌمً :  للصراع اإلٌجابٌة اآلثار من لٌست , اآلتً من واحدة

  القرارات اتخاذ عملٌة جودة تحسٌن-أ

   العامة المصلحة على الخاصة المصالح غلبة-ب

  الجماعات و األفراد لدى االبتكار تشجٌع-ج

  الجماعة أعضاء تماسك-د

   : التنظٌمً للصراع السلبٌة اآلثار من

  الجماعة ألفراد بالنسبة الموجبة الهالة زٌادة-أ

  األفراد لدى المكبوتة الرغبات عن للتنفٌس فرصة-ب

  الجماعة ألفراد بالنسبة السالبة الهالة زٌادة-ج

  الجماعة أفراد بٌن التعاون درجة زٌادة-د

 

  الجماعة ألفراد بالنسبة الموجبة الهالة زٌادة-أ

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-ب

  الخاصة المصالح على العامة المصالح غلبة-ج

 غلبة مصلحة الجماعة علً مصلحة الفرد-د

 واحدة من اآلتً, لٌست من اآلثار السلبٌة للصراع التنظٌمً ... 

 غلبة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة -أ

 غلبة المصلحة الحالٌة على المصلحة المستقبلٌة -ب

 ى المصلحة الحالٌة غلبة المصلحة المستقبلٌة عل-ج

 غلبة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة    -د

 غلبة المصالح الخاصة على المصلحة العامة -أ

 غلبة اإلحساس بالظلم -ب

 غلبة المصالح العامة على المصلحة الخاصة  -ج

 قلة قنوات االتصال بٌن اطراف الصراع -د

 سبب فروق فردٌة هً المدرسة :المدرسة التً ترى ان الصراع بٌن العاملٌن ٌنشؤ ب

 الموقفٌة -أ

 التقلٌدٌة-ب

 االنسانٌة -ج

ادة مظخىي ؤداء الفسد و الجمانه الطسام  الطسام ؤلاًجابي : الطسام الري ٌظهم في ٍش

اداء ول مً الفسد و الجمانت و ًترجب نلُه بخدار غسز  الظلبي : الطسام الري ٌهىق 

 للمىكمت مما ًفسع م ؤلادازة الخطدي له الحد مً مظبباجه

 : ؤلاًجابيت آلاثاز

  اللسازاث اجساذ نملُت حىدة جدظحن -

  الابخياز هدى الدفو الى الطسام ًادي -

  الجمانت ؤنػاء جماطً في الطسام ٌظاهم-

مه جلحم كُادًت مظاولُاث و مهام اداء م الترهحز -   الازس بالؿسف الهٍص

 : الظلبيت الىخائج

ادة:  الظلبي الادزان  الهالت,  الجمانه الفساد باليظبت اإلاىحبت الهالت ٍش

  الازس للؿسف الظالبت

ادة -   الطسام اؾساف بحن الاجطاٌ كىىاث وكله الهداء ٍش

  خىجسال و الللم ننها ًيخج صحُه و هفظُت ازاز بلى ًادي -

  الهامه اإلاطالح م الخاضه اإلاطالح غلبت -

  اإلااٌ و الجهد و الىكذ مً الىثحر اهداز الى ًادي -

 و اللهس و بالكلم الاخظاض لدًه جىلد الطسام هخاثج ؾسف جدمل -

  ازسي  مسة بالطسام السغبت

 اطبابه ججىب و الطسام نالج اطالُب م الخهسف في الادازة مظاندة -

 مظخلبال

 الافساد لدي اإلاىبىجت السغباث بهؼ نً للخىفِع فسضه -

 جفترع :

 الطسام غاز و ًجب ججىبه  -

 الطسام دلُل م زلل في اإلاىكمه  -

 ًيشإ الطسام هدُجه فسوق فسدًت بحن الهاملحن  -

 ًترجب م وحىده زدود فهل غحر مىاطبه  -
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  الحدٌثة-د

 :  أن التقلٌدٌة المدرسة ترى

  متعددة الصراع أسباب-أ

  حتمٌة ظاهرة الصراع-ب

 ) المدرسة الموقفٌة (  الصراع طبٌعة ٌحدد الموقف-ج

  المنظمة فً خلل على دلٌل الصراع وجود-د

 هً : بوجوده المنظمة داخل اإلنسانٌة التعامبلت تصاحب حتمٌة ظاهرة الصراع أن ىتر التً *المدرسة

 *المدرسة التً تري ان الصراع ظاهرة حتمٌة تصاحب التعامبلت اإلنسانٌة : 

 *المدرسة التً تري أن الصراع  ظاهرة حتمٌة تصاحب التعلم هً:

 هً:ٌتطلب دراستها وتحلٌلها متعددة االمر الذي ان اسباب الصراع *المدرسة التً ترى 

  الموقفٌة المدرسة-أ

  السلوكٌة المدرسة-ب

  قلٌدٌةالت المدرسة-ج

  العلمٌة المدرسة-د

 

 العلمٌة-أ

 السلوكٌة-ب

  الموقفٌة-ج

 التقلٌدٌة-د

 المدرسة التً ترى أنه الٌجب على اإلدارة التدخل طالما كان الصراع ضمن حدود مسموح بها هً :

 المدرسة التقلٌدٌة-أ

 المدرسة الحدٌثة -ب

 المدرسة السلوكٌة -ج

 المدرسة الموقفٌة-د

    راع ,ٌتم التعرف على مسببات الصراع ضمن المرحلة؟ ضمن مراحل تكون الص

  االولى -أ

  الثانٌة-ب

  الثالثة  -ج

  الرابعة -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلادزطت الظلىهُت

 : الظلىهُت اإلادزطت

  ؤلاوظاهيت الخعامالث اخبجص خخميت ظاهسة الصساع -

  بها اإلاظمىح الحدود طمً مان طاإلاا الخدخل عدم و الصساع مظخىي  مساقبت ؤلادازة ع ًجب -

  اًجابُا الطسام ًيىن  كد -

  جدلُلها و دزاطتها ًخؿلب و مخهدده الطسام اطباب -

 اإلاىكمه دازل الخجدًد و الابخياز جىمُت م ٌظاند الطسام مظخىي  اهسفاع -
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 ضمن مراحل الصراع , ٌتجسد الصراع فً صور مختلفة من العداء فً ....:

 المرحلة االولى-أ

 المرحلة الثانٌه-ب

 المرحلة الثالثه-ج

 المرحلة الرابعه -د

 

 

 

 

 ضمن :  والمادي اللفظً العداء من مختلفة صورة فً الصراع ٌظهر

  الكامن الصراع مرحلة-أ

  بالصراع الشعور مرحلة-ب

  الصراع إظهار مرحلة-ج

 الصراع إدراك مرحلة-د

 :بالصراع  مرحلة الشعورمن ض

 التعاون بٌن اطراف الصراعقل ٌ - أ

 االداءعلى معاٌٌر تقٌٌم اطراف الصراع تلف ٌخ - ب

 االحداث واعداد السٌنارٌوهاتكل طرف بتحلٌل ٌقوم  - ت

 ٌاتعلى االهداف واالولواطراف الصراع ٌختلف  - ث

 الصراع التنظٌمً:من اٌجابٌات من االتً لٌست احدة و

 عةماعضاء الجاتماسك ادة ز - أ

 نحو االبتكارفع الد - ب

 م التنظٌمًدرجة التعلادة زٌ - ت

 رسمٌةالتنظٌمات الغٌر تفكك ٌادة ز - ث

 التالٌة :  الصراعات أنواع الفرد مستوى على ٌصنف

  األهداف وتعارض العمل ومشاكل الدور غموض-أ

  االجتماعً والمركز الكافؤة على والصراع األهداف تعارض-ب

  والتنافس واإلحباط العمل مشاكل-ج

  االدراك فً االختبلف و االعتمادٌة والعبلقات التنافس-د

 تعارض الدور وغموضه ٌعد أحد أسباب الصراع على مستوى : 

 المنظمة -أ

 الجماعة-ب

 الفرد -ج

 بٌن الجماعات-د

   توى ... سوء ظروف العمل ٌعد أحد أسباب الصراع على مس

 المنظمة-أ

 الجماعة-ب

 الفرد-ج

 بٌن الجماعات-د

  الجماعات أنواع الصراعات التالٌة ..ٌصنف على مستوى 

 غموض الدور ومشاكل العمل وتعارض األهداف -أ

 الصساع على مظخىي الفسد باخخصاز

 الاخباؽ.1

 حهازع اهداف الفسد.2

 دوز وغمىغهحهازع ال.3

 مشاول الهمل.4

هفع فلسة الظااٌ الظابم لىً نىع الظااٌ احابه اهخبهىا 

.. 

 ل الطسام الخىكُمي :مساخ

 مسخلت الطسام اليامً )الغحر قاهس(:جدظم بهدم وغىح الطسام مه وحىد نىامل مادًت الى الطسام -1

 مسخلت بدزان الطسام : جبدؤ نىدما جدزن مجمىنت اصحاب اإلاطالح ؤن ؤهدافها كد جإزسث طلبا -2

 هحز زد الفهل الاهفهالي ججاه بهػها مسخلت الشهىز بالطسام :جبدؤ الىخداث اإلاخطازنت في جىمُت و جج -3

قد ًنىن واضح) مسخلت إظهاز الصساع :هىا ًخجظد الصساع في صىز مخخلفت مً العداء  -4

 مشاخىاث /لفظي( او طلبا ) إصابت الطسف آلاخس باإلخباط(

 مسخلت مابهد الطسام : -5

 : الجماناث بحن الطسام

/  الانخمادًت الهالكاث/ الادزان في ازخالف/ الخىافع/  ألاهداف حهازع

ت ازخالف  الجمانت هٍى
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 تعارض األهداف والصراع على المكافؤة والمركز االجتماعً -ب

 مشاكل العمل واإلحباط والتنافس -ج

     االعتمادٌة وتعارض األهدافالتنافس والعبلقات -د

 استخدام :  الصراع اطراف ألحد المناسب من االزمات و الظروف فً

  التكٌف استراتٌجٌة-أ

  التجنب استراتٌجٌة-ب

  السٌطرة استراتٌجٌة-ج

 التعاون استراتٌجٌة-د

 

 

 :  حالة فً التعاون استراتٌجٌة تبنً إلى الصراع أطراف ٌمٌل

  ومقترحاتهم وأرابهم ناآلخرٌ مشاعر تقدٌر-أ

 )الحل الوسط ( الصراع أطراف بٌن التنازل فً الرغبة-ب

  مهمة وغٌر بسٌطة الصراع محل التنازل فً القضٌة كون-ج

 : اعتماد  األول للطرف االنسب من فإنه الثانً الطرف وأراء لمشاعر الصراع من األول الطرف تقدٌر حالة فً

  الوسط الحل استراتٌجٌة-أ

  التجنب تٌجٌةاسترا-ب

  التكٌف استراتٌجٌة-ج

  التعاون استراتٌجٌة-د

  : .. حالة  فً التعاون استراتٌجٌة تبنً الى الصراع اطراف ٌمٌل ما غالبا

 االخر الطرف اراء و لمشاعر احدهم تقدٌر-أ

  الصراع تصعٌد عدم فً احدهم رغبة-ب

                مهمة غٌر و بسٌطة القضٌة ان احدهم تقدٌر-ج

 لؤلخر التنازل فً احدهم رغبة-د

  تعد استراتٌجٌة التعاون مدخل مناسب لحل الصراع فً حالة؟

 الرغبة فً كسب الوقت  -أ

  تقدٌر مشاعر االخرٌن -ب

  الرغبة فً عدم تصعٌد الصراع -ج

  ان القضٌة محل الصراع غٌر ذات اهمٌة -د

 :  حالة فً الوسط الحل إستراتٌجٌة التبنً إلى الصراع أطراف ٌمٌل

 )التعاون( اآلخر الطرف آراء و لمشاعر الصراع أطراف أحد تقدٌر-أ

 )التجنب والتحاشً ( الصراع تصعٌد عدم الصراع أطراف رغبة-ب

  لبعضهم التنازل فً الصراع أطراف رغبة-ج

 مهمة غٌر و بسٌطة الصراع محل القضٌة كون-د

 حالة ..:تعد استراتٌجٌة التجنب مدخل مناسب لحل الصراع فً 

 غٌاب فرصة قبول وجهة النظر االخرى-أ

 شعور أحد اطراف الصراع بضعف موقفه التفاوضً-ب

 ألنهم متعادلٌنرغبة طرفً الصراع فً التفاوض -ج

 رغبة طرفً الصراع فً زٌادة حدة الصراع-د

 

 فً حالة الرغبة فً كسب الوقت من األنسب ألحد أطراف الصراع إعتماد .. 

 : الخهاون 

  اإلاخيامل الحل م الاجفاق خالت -

  الازسي  الاؾساف مو الخهاون  و الخبرة اهدظاب في السغبت خالت -

ً مشاعس جقدًس خالت -  مقترخاتهم و همأزائ و آلاخٍس

 : الخداش ي او الخجىب اطتراججُت

  مهمه غير و بظيطه القظيت -

  الصساع أطساف لدي هظس وحهت قبىى  فسصت غياب -

  الىكذ هظب في السغبت -

 . حظخخدم في خالت زغبت الخىاشى بين أطساف الصساع -

 حهد لغت مىاطبت للخفاوع بحن ؾسفي الطسام بظبب حهادٌ الؿسفحن -

 : الظُؿسة و اللىة اطخسدام

-  ٌ   الطسام مىكف م للظُؿسة بها خمخوً التي اللىة اطخسدام الاؾساف اخد ًداو

ذ خل جخطلب التي الظسوف في مىاطبت حعد -  ألاشماث أوقاث مثل طٍس

 التهدًد و ؤلاحباز م حهخمد -
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 ل الوسط استراتٌجٌة الح-أ

 استراتٌجٌة التعاون -ب

 استراتٌجٌة التجنب-ج

 استراتٌجٌة التكٌف -د

 تبنً استراتٌجٌة التجنب فً حالة : غالبا ماٌمٌل اطراف الصراع الى 

 تقدٌر احدهم لمشاعر واراء الطرف االخر-أ

 رغبة احدهم فً عدم تصعٌد الصراع-ب

 ان القضٌة بسٌطة وغٌر مهمة-ج

 ازل لؤلخررغبة احدهم فً التن-د

 

  : التالٌة الحالة فً الصراع لحل مناسب مدخل التكٌف استراتٌجٌة تعد

 ) التجنب وتحاشً الصراع ( الصراع أطراف لدى االخرى النظر وجهة قبول فرصة غٌاب-أ

 التفاوضً  موقفه بضعف الصراع أطراف أحد شعور-ب

 )الحل الوسط ( متعادلٌن ألنهم التفاوض فً الصراع طرفً رغبة-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

  الصراع حدة زٌادة فً الصراع طرف رغبة-ه

 شعور احد األطراف الصراع بقوة موقفة التفاوضً-و

 استراتٌجٌة  :  تناسبه ما غالبا فإنه ضعٌف التفاوضً موقفه ان الصراع اطراف احد ٌشعر عندما

 االٌثار وقد تبدو استسبلما للطرف اآلخر () استراتٌجٌة التكٌف وتسمى استراتٌجٌه االٌجابً االنسحاب-أ

 السلبً  االنسحاب-ب

 االٌجابً   التعاون-ج

 السلب  التعاون-د

    استراتٌجٌة حل الصراع التً تسمى باستراتٌجٌة االٌثار هً 

 استراتٌجة التعاون

 استراتٌجة التجنب

 استراتٌجٌة الحل الوسط   -ج

   استراتٌجٌة التكٌف -د

 ح / رابح تناسب بدرجة اقل استراتٌجٌة  :استراتٌجٌة راب

 التجنب -أ

 التكٌف  -ب

 الحل الوسط -ج

 االنسحاب-د

 اعاقة الطرف االخر ٌسمى:تحقٌق هدف دون او منظمة افراد او جماعة محاولة 

 صراع - أ

 منافسة  - ب

 حٌاد - ت

 مشاركة - ث

 

 

 

ىحىده بإخد اإلاداغساث اإلاباشسة للترم الظابم ذهسها الدهخىز و هرلً م

 بالىخاب :

  زابذ / زابذ ]الخعاون/ الحل الىطط / الخنيف [ -

 الخجىب  : زابذ /زاطس -

 الظُؿسة : زاطس/ زاطس -

 الخىُُف :.

 السغبت في بىاء حظىز الهالكاث الؿُبت بحن اؾساف الطسام  -

 عىد شعىزد اخد اطساف الصساع بظعف مىقفه الخفاوض ي  -

 نىدما جيىن اللػُت مدل الطسام غحر ذاث اهمُت او هامشُت -
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 المحاضرة الحادٌة عشر
 المنظمة :  ثقافة خصابص من لٌست , اآلتً من واحدة

  التنظٌم أعضاء فٌها ٌشترك قٌم تشمل-أ

   األخرى المنظمات لسلوك مرجعً كإطار تعمل-ب

 المنظمات من رهاغٌ عن المنظمة تمٌز-ج

 التنظٌم أفراد بٌن مشتركا   فهما   تمثل-د

 بانها القٌم التً ..  تعرف ثقافة المنظمة  

 تمٌز منظمة عن بقٌة المنظمات-أ

  تشترك فٌها منظمة مع بقٌة المنظمات-ب

 تمٌز المنظمة عن افرادها-ج

 تمٌز المنظمة عن جماعات العمل فٌها-د

  : مع التصرف شكل المنظمة ثقافة ماتحدد غالبا

  فقط والخارجٌة الداخلٌة المشكبلت-أ

  فقط والجاذبٌه الداخلٌة المشكبلت-ب

 فقط والعادٌة الجاذبٌه المشكبلت-ج

 فقط الخارجٌة و الجاذبٌة المشكبلت-د

 :تشمل ثقافة المنظمة

 اعضاء التنظٌمٌشترك فٌها معتقدات  - أ

 علٌها اعضاء التنظٌمٌتفق اهداف  - ب

 ٌلتزم بها اعضاء التنظٌماستراتٌجٌات  - ت

 اعضاء التنظٌمٌناقشها افكار  - ث

 من :  كل المنظمة ثقافة تحدد

 فقط الداخلٌة المشكبلت مع التصرف شكل-أ

 طفق الخارجٌة المشكبلت مع التصرف شكل-ب

   فقط العمبلء مع التصرف شكل-ج

 والخارجٌة الداخلٌة المشكبلت مع التصرف شكل-د

 تحدد ثقافة المنظمة شكل التصرف مع ... 

 المشكبلت الداخلٌة والخارجٌة   -أ 

 المشكبلت الداخلٌة فقط -ب 

 المشكبلت الخارجٌة فقط -ج 

 العمبلء فقط-د 

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-ه

 المنظمة :  ثقافة أهمٌة ضمن لٌست , اآلتً من واحدة

  العاملٌن بٌن األداء ومعاٌٌر قٌم توحٌد-أ

  للمنظمة والوالء االنتماء زٌادة-ب

  الصراع عبلج أسالٌب على التعرف فً اإلدارة مساعدة-ج

  المنظمة أعضاء بٌن التبادل درجة زٌادة-د

 

  األداء معاٌٌر توحٌد-أ

 األعضاء لدى االنتماء زٌادة-ب

 اإلاىظمت :ت ثقافت أهمي

ننننننت .1 جلهننننننب دوز هننننننام فنننننني حشننننننىُل طننننننلىن ألافننننننساد وفنننننني الحفنننننناف نلننننننى هٍى

 اإلاىكمت.

 جددد زلافت اإلاىكمت دوز ألافساد في اإلاىكمت . .2

ت ؤفساد اإلاىكمت..3  جددد هٍى

 حظهل نملُت الالتزام الجماعي..4

ادة دزحت اطخلساز الخىكُم..5  ٍش

ُنننننننت جفاننننننننل حظننننننناند فننننننني فهنننننننم الازخالفننننننناث بنننننننحن مىكمننننننناث ألانمننننننناٌ وهُف.6

 ألافساد مو مىكمتهم.

 جمثل ؤداة للسكابت  والخىحُه لظلىن ألافساد..7

د مً بمياهُت الخيبا به..8  حظاند في فهم طلىن ألافساد وجٍص

 جىخُد اللُم ومهاًحر ألاداء اإلاخمحز بحن الهاملحن..9

ادة الاهخماء والىالء. .10  ٍش

ادة دزحت الخبادٌ بحن ؤنػاء اإلاىكمت..11  ٍش

 : اإلاىكمت زلافت مفهىم

  جىكُمُت وخدة ؤنػاء فيها ٌشترن التي اإلادزواث مجمىنت -

 . للظلىن وكىاند جىكهاث و افتراغاث مجمىنت -

  فسادل  لظلىك مسحعي لئطاز حعمل -

  الخىظيم أفساد بين مشترك فهم جمثل -

  اإلاىظماث مً غيرها عً اإلاىظمه جميز -

 للظلىن كىاند ننها ًيخج التي اإلاهخلداث و اإلاشترهت اللُم مً هكام -

  الخىظيم أعظاء فيها ٌشترك معخقداث و قيم حشمل -

 الخازحيت و الداخليت اإلاشنالث مع الظلىك او الخصسف شهل جددد -
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  األعضاء بٌن التبادل درجة زٌادة-ج

 الصراع على التعرف-د

 

  العاملٌن بٌن األداء ومعاٌٌر قٌم توحٌد-أ

  للمنظمة والوالء االنتماء زٌادة-ب

 تسهٌل عملٌة االلتزام الفردي-ج

  المنظمة أعضاء بٌن التبادل درجة زٌادة-د

 التنظٌمٌة :  الثقافة نقل وسابل من لٌست , اآلتً من واحدة

  االجتماعً التطبٌع أسالٌب-أ

  الترقٌة فً المنظمة أسالٌب-ب

  المنظمة داخل االتصال أسلوب-ج

 األسري التربوي األسلوب-د

 : التالٌة التنظٌمٌة الثقافة نقل وسابل أحد ضمن المنظمة داخل االتصال أسلوب *ٌصنف 

 ضمن : *ضمن وسابل نقل الثقافه التنظٌمٌة , ٌصنف اسلوب االتصال داخل المنظمة

  االجتماعً التطبٌع أسالٌب-أ

  التنظٌم لغة-ب

  الترقٌة فً المنظمة أسالٌب-ج

  المراقبة لغة-د

 اسالٌب المنظمة فً العقاب-ه

 ضمن:االلتزام الجماعً تسهٌل عملٌة ٌصنف 

 ثقافة المنظمةمبادئ  - أ

 ثقافة المنظمةف اهدا - ب

 ثقافة المنظمةاهمٌة  - ت

 ثقافة المنظمةاستراتٌجٌات  - ث

 تصنٌف لغة التنظٌم ضمن وسابل نقل ..

 ثقافة المنظمة -أ

 الصراع التنظٌمً -ب

 الدافعٌة -ج

 األدراك-د

 :   تسود المركزٌة الهٌاكل فً

 الفرد لعملا قافةث-أ

  الجماعً العمل ثقافة-ب

  االبتكار روح تنمو-ج

 الصحٌح اإلجابة توجد ال-د

  : .. العمل ثقافة المركزٌة الهٌاكل فً تسود ما *غالبا

 تسود ثقافة العمل ..*فً الهٌاكل المركزٌة 

 الفردي-أ

 الثنابً-ب

 الجماعً-ج

 المنظمً-د

 التشاركً -ه

 وطاثل هلل الثلافت الخىكُمُت

 ؤطالُب الخؿبُو الاحخماعي .1

الننسوابـ  ؤطنالُب اإلاىكمننت فنني التركُنت وشٍننادة.2

 والهالكاث والهلاب وؤلاحاشة.

 لغت الخىكُم.3

 

 وطاثل هلل الثلافت الخىكُمُت :

ؤطالُب الخؿبُو : الهملُاث التي ٌظخؿُو الفسد مً زاللها ؤن ًخهلم كُم وناداث -1

 اإلاىكمه 

 اطالُب اإلاىكمه في التركُت وشٍادة السوابـ و الهالكاث و الهلاب و ؤلاحاشة -2

/ جىكُم  اإلاظهس العام لألفساد / اطلىب الاجصاى داخل اإلاىظمهلغت الخىظيم : -3

 اإلاياجب / الهىدام / الظلىهُاث الجُدة

 تالالمفي الهُاول ت الهمل والاطخلاللُت واإلابادؤة والسغبت في  سهٍص  جدمل اإلاساؾسةجصدهس زلافت خٍس

 تفي الهُاول س وزوح  جقلو الهمل الفسديحظىد زلافت  اإلاسهٍص الجمانُت , والخجدًد والخؿٍى

 الابخياز
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 التعاونً -و

 المإسسً-ي

 لرغبة فً تحمل المخاطرة غالبا ما تزدهر ضمن هٌكل ..ثقافة ا

 البلمركزٌة-أ

 المركزٌة -ب

 المفلطحة -ج

 المفتوحة -د

 

 المحاضرة الثانٌة عشر
 االبداع هو النظر الى الظواهر واالشٌاء نظرة غٌر ....

 تقلٌدٌة-أ

 فنً-ب

 علمٌة-ج

 حدٌثة-د

  :  هو  عاإلبدا

  تقلٌدٌة غٌر ةنظر األشٌاء و الظواهر إلى النظر-أ

  سطحٌة نظرة األشٌاء و الظواهر إلى النظر-ب

  تقلٌدٌة نظرة األشٌاء و الظواهر إلى النظر-ج

 بسٌطة نظرة األشٌاء و الظواهر إلى النظر-د

 جدٌدة تصنف : عملٌة انتاج افكار 

 كقدرة إبداعٌة-أ

 كسلوك إبداعً -ب

 كفكرة إبداعٌة-ج

 كرإٌة إبداعٌة-د

  , تتم عملٌة جمع المعلومات ضمن المرحلة ...  ضمن مراحل االبداع

 االولى-أ

 الثانٌة-ب

 الثالثة-ج

 الرابعة-د

 مراحل عملٌة االبداع فً المرحلة .. التبصر واستنارة األفكار , ٌندرج ضمن 

 األولى-أ

 الثانٌة -ب

 الثالثة -ج

 الرابعة-د

 المبدع :  الشخص خصابص من

  قالخبل والتفكٌر الواسعة المعرفة-أ

  المركزٌة إلى المٌل-ب

  المنظمة فً أسبابه و الصراع تفهم عدم-ج

  القلق و الخوف إلى المٌل-د

 المبدع: الشخص خصابص من

  البلمركزٌة إلى المٌل-أ

 زطاثظ اإلاىكمت اإلابدنت

 ليدًت ,ؤلابداع هى الىظس لظىاهس الاشياء و اإلاشنالث هظسة غير جق-

س لفىسة دازل اإلاىكمه -  ٌهسف الابدام الخىكُمي بإهه جؿٍى

  مألىفت غير او حدًدة أفهاز إهخاج عمليت:  ؤلابداعي الظلىك

 ألافياز جلً بهخاج م اللدزة:  بدانُتألا  اللدزاث

 : ؤلابدام نملُت مساخل

  مهسفتها و بها الدزاًت و باإلاشيلت ؤلاخظاض -1

  اإلاهلىماث حمو و الشميلت في الاطخغساق -2

  اإلاهلىماث خفل و خػاهه -3

  ألافهاز اطدىازة و الخبصس -4

 جؿبُلها و الفىسة جإهُد -5
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  له المناسبة الحلول إٌجاد و الصراع تفهم-ب

  األجل طوٌل البحث فً االستثمار-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 المبدعة :  ةالمنظم خصابص من

 الطوٌل المدى على البحث فً االستثمار-أ

   له المناسبة الحلول وإٌجاد الصراع تفهم-ب

 المنظمة ضمن سلوكٌة مشكبلت وجود-ج

 الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 

 االستثمار فً البحث علً المدي الطوٌل-أ

 تفهم الصراع وإٌجاد الحلول المناسبة له  -ب

 ن المنظمةوجود مشكبلت سلوكٌة ضم-ج

 تجرٌب األفكار الجدٌدة وعدم الحكم علٌها مسبق-د

 :   المبدعة المنظمة خصابص من لٌست , اآلتً من واحدة

  واإلبداع لبلبتكار دافعة تنظٌمٌة قٌم شٌوع-أ

  وتشجٌعها االبداعٌة االتجاهات تنمً أسالٌب تبنً-ب

  تفهمها عدم و الصراعات رفض-ج

  آلجلا طوٌل البحث فً االستثمار-د

 

  واإلبداع االبتكار قٌم نشر-أ

  اإلبداعٌة االتجاهات تشجٌع-ب

  األجل طوٌل البحث فً االستثمار-ج

 األجل قصٌر البحث فً االستثمار-د

 إلبداع :  االجتماعٌة المعوقات أهم من

  للقدرات المكبل التربوي األسلوب-أ

  اآلخر الرأي رفض و بالرأي االستبداد-ب

  والعاملٌن اإلدارة ٌنب الثقة انعدام-ج

  اآلخرٌن أفكار على المسبق الحكم-د

 

 الشخصٌة( )المعوقات  اآلراء فً التقلٌدي بالنمط التمسك-أ

 التنظٌمٌة( )المعوقات  والعاملٌن االدارة بٌن الثقة انعدام-ب

  للقدرات المكبل التربوي األسلوب-ج

   الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

  

 ٌدي فً اآلراء التمسك بالنمط التقل-أ

 انعدام الثقة بٌن اإلدارة والعاملٌن -ب

 األسلوب التربوي المكبل للقدرات -ج

 انعدام الثقة بٌن اإلدارة والعمبلء-د

  تعتبر أسالٌب التعلٌم المرتكزة على التلقٌن والحفظ أحد معوقات االبداع  

 التنظٌمٌة-أ

 الشخصٌة-ب

 اإلاهىكاث الاحخمانُت

 اخترام مظلماث حهُم ؤلابدام.-1

ت الخهبحر والاه-2  خلاد الراحي.غُاب خٍس

اث واللدزاث. ألاطلىب التربىي القاجل-3  للؿمىح واإلاىبل للحٍس

ؤطنننالُب حهلنننُم جللُدًننننت حهخمننند الخللننننحن والحفنننل بنننندٌ جىمُنننت الخفىحننننر -4

 وؤلابدام.

 ثظ الشخظ اإلابدمزطا

 ندم كبٌى الىغو الحالي والسغبت في الخغُحر.-

) ندم الالتزام بمهاًحر اإلاجمىنت واإلاُل بلى اإلاهاًحر اإلاظخللت. -

 ندم الخللُد (

 الاهخمام بالجدًد .-

 هسفت الىاطهت والخفىحر الخالق )غحر جللُدي(.اإلا-

ت الخهبحر نً السي وندم الاهخمام بأزاء آلازس -  ًٍ.جفػُل خٍس

 

 اإلابدنت اإلاىكمت زطاثظ

 . وؤلابدام لالبخياز دافهت جىكُمُت كُم شُىم-

 .وحشجُهها ؤلابدانُت الاججاهاث جىمي ؤطالُب جبني-

ل البدث في الاطدثماز-  .ألاحل طٍى

ب-   عليها الحنم وعدم  الجدًدة ألافهاز ججٍس
 
 .مظبقا

ت بلى اإلاُل-  .ؤلاحساءاث دحهلُ وندم الالمسهٍص

 .اإلابادزاث حشجُو-

 . الراحي بالىلد واإلاشازهت آلازاء جبادٌ زلافت وشس-

 .له اإلاىاطبت الحلىى  وإًجاد الصساع جفهم-

 هص يصحيده بشهل الاحابخين  

 59ملخص فهد ص ,  52صمشعلي  في ملخص 
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 االجتماعٌة-ج

 الذهنٌة-د

 االبداع: معوقات كؤحد التعبٌر حرٌة ابغٌ ٌصنف ما غالبا

 الشخصٌة-أ 

 االجتماعٌة-ب

 التنظٌمٌة-ج

 التعلٌمٌة  -د

 :  لئلبداع الشخصٌة المعوقات أهم من

  اآلراء فً التقلٌدي بالنمط التمسك-أ

  والعاملٌن اإلدارة بٌن الثقة انعدام-ب

  للقدرات المكبل التربوي األسلوب-ج

  الصحٌحة اإلجابة توجد ال-د

 :  اإلبداع معوقات ضمن تصنف , واألشٌاء األفكار على المسبقة األحكام اصدار

 معوقات االبداع:تصنف ضمن مسبقة على االفكار الاالحكام اصدار 

  الشخصٌة-أ

  التنظٌمٌة-ب

  االجتماعٌة-ج

  النظرٌة-د

 :  لئلبداع مٌةالتنظٌ المعوقات أهم من لٌست , اآلتً من واحدة

  بالقوانٌن الحرفً االلتزام-أ

  المإهلة اإلدارٌة القٌادة غٌاب-ب

  والعاملٌن اإلدارة بٌن قةالث انعدام-ج

 ) المعوقات الشخصٌة (   واالنطواء االستقبللٌة وعدم السلبٌة-د

 

 غٌاب القدرة اإلدارٌة المإهلة ٌصنف ضمن معوقات االبداع :

 التنظٌمٌة-أ

 الشخصٌة -ب

 االجتماعٌة-ج

 اإلستراتٌجٌة-د

 

 

 

 شرع الثانٌة الى االولى المحاضرة من مراجعه  : 14/  13المحاضرة 

 أترام ( 12االسبلة شاملة جمٌع نماذج دكتور المقرر ) 

 

 دعواتً لكم بالتوفٌق ,,

 ربً التحرم اخً من الجنه إنك انت الغفور الرحٌم ..

 .. ء.... اذكروه بالدعا اللهم امؤل قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور

 ولٌجبر هللا غصة افتقادي .

 اإلاهىكاث الشخطُت

ؤي لهننننننم الخنننننناثف, الجنننننناجو, الخننننننىف  و الللننننننم اإلاىبننننننل لللنننننندزاث )زالزننننننت ال ز -1

 اإلاغسوز(

 آلازاء. الخمظً بالىمـ الخللُدي في-2

 ألاخيام اإلاظبلت نلى ألافياز وألاشُاء.-3

 الظلبُت وندم الاطخلاللُت  والاهؿىاء.-4

هلاؽ ولها  3اإلاهىكاث الخىكُمُت 

الظااٌ الظابم لىً نىع الظااٌ احابه اهخبهىا  اثهفع فلس 

.. 
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 marsellaأختكم ... 

 وردة جورٌة  1-1438ف بواسطة جوان       كتابة و حل نموذج آخر تحدٌث للمل

 أم حنان 2-1438كتابة وحل النموذج                                         

 , جنون احساس Zarina , shime 1438كتابة أسبلة الترم الصٌفً لعام 

 Zainab habib♥ 1-39االخٌرالتحدٌث 

 

 


