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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 

 

: ٟ٘ حٌؼٕخفش حٌظٟ طمَٛ ػ١ٍٙخ " حٌّٕظّش- حٌّؼخسف حإلدحس٠ش - حٌّذ٠ش" 

 ٔظش٠ش حٌّٕظّخص -أ

 ١٘ىٍش حٌّٕظّخص -ب

 اعظشحط١ـ١ش حٌّٕظّخص -ج

 طٛعؼش حٌّٕظّخص -د

 

:   ػٕخفش ٟ٘ 3طظىْٛ ادحسس حٌّٕظّخص ِٓ 

 اكظ١خؿخص حٌؼخ١ٍِٓ –ِٕظّش – ِذ٠ش  -أ

 ِٕظّش – ِٛظف –ِذ٠ش  -ب

 ِٕظّش – ِؼخسف ادحس٠ش –ِذ٠ش  -ج

 أظخؿ١ش– ِٕظّٗ – ِٛظف  -د

 

 :ػٕخفش ٟ٘ 3طظىْٛ ادحسس حٌّٕظّخص ِٓ 

 حكظ١خؿخص حٌؼخ١ٍِٓ- ِٕظّش- ِذ٠ش -أ

 ِٕظّش- ِٛظف- ِذ٠ش -ب

 ِٕظّش- ِؼخسف ادحس٠ش- ِذ٠ش -ج

  أظخؿ١ش–ِٕظّش - ِٛظف -د

 

 :ِٓ أُ٘ ِضح٠خ حٌّٕظّخص

 أْ ٌٙخ طٛحؿذ وز١ش ٚ حسطزخه ٚػ١ك رخٌل١خس ح١ِٛ١ٌش ٌٍٕخط -أ

 ال ٠ٛؿذ ٌٍّٕظّخص أ١ّ٘ش فٟ ك١خس حٌٕخط -ب

 فمو حٌّٕظّخص حٌىز١شس ٌٙخ طؤػ١ش ػٍٝ ك١خس حٌٕخط -ج

 حٌّٕظّخص أ٠خً وخْ كـّٙخ ١ٌظ ٌٙخ حسطزخه رل١خس حٌٕخط -د

 

 :فً اشكال مختلفةطظٙش حٌّٕظّخص 

 ِٕظّخص د١ٌٚش- ِٕظّخص حؿظّخػ١ش- ِئعغخص كى١ِٛش- ِئعغخص حلظقخد٠ش -أ

 ِئعغخص كى١ِٛش- ِئعغخص حلظقخد٠ش- ِٕظّخص غ١ش كى١ِٛش- ِٕظّخص د١ٌٚش -ب

 ِٕظّخص ِؼشف١ش- ِئعغخص كى١ِٛش- ِٕظّخص د١ٌٚش- ِئعغخص حلظقخد٠ش -ج

 ِٕظّخص غ١ش كى١ِٛش- ِئعغخص ِلخوخس - ِئعغخص حلظقخد٠ش- ِٕظّخص د١ٌٚش -د

 

 :حٌّٕظّخصِٓ ِٙخَ 

 طٛفش فشؿ ػًّ ٌألفشحد -أ 

 طىْٛ ِؼضٌٚش ػٓ حٌّـظّغ حٌخخسؿٟ -ب 

 طىْٛ ِىظف١ش رحط١خً ربِىخ١ٔخطٙخ ال طلظخؽ ٌٍز١جش حٌخخسؿ١ش -ج 

 ال ططٛس ِٕظـخطٙخ حٌظخٌفش حٌقٕغ -د 

 الـمـحاضـرة األولـى
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: فٟ ِٓ حٌٕظش٠خص حٌظٟ طزلغ ٔظش٠ش حٌّٕظّخص ٟ٘ ِـّٛػٗ 

. ١٘ىٍش ٚطٕظ١ُ حٌّٕظّخص -أ

. ادحسس حٌّٕظّخص -ب

. حعظشحط١ـ١ش حٌّٕظّخص -ج

 .ِٛحسد حٌّٕظّخص -د

 

 :ٔظش٠ش حٌّٕظّخص ٟ٘

تحتوي نظرٌة المنظمات على ؟ 
 ِـّٛػش ِٓ حٌٕظش٠خص حٌظٟ طزلغ فٟ ١٘ىٍش حٌز١خٔخص ٚ حٌّؼٍِٛخص -أ

 ِـّٛػش ِٓ حٌٕظش٠خص حٌظٟ طزلغ فٟ طـ١ّغ حٌز١خٔخص ػٓ حٌّٕظّخص -ب

 ِـّٛػش ِٓ حٌٕظش٠خص حٌظٟ طزلغ فٟ ١٘ىٍش ٚ طٕظ١ُ حٌّٕظّخص -ج

 ِـّٛػش ِٓ حٌٕظش٠خص حٌظٟ طزلغ فٟ طٕظ١ُ حٌز١خٔخص -د

 

 :حٌّٕظّش رخٌٍغش حإلٔـ١ٍض٠ش ٟ٘

  CULTURE -أ

 COUNTRY -ب

 ADMINSTRATION -ج

 ORGANIZATION -د
 

: طؼشف حٌٕظش٠ش رؤٔٙخ 

حعظؾشحف حٌّغظمزً   -أ

 سإ٠ش طفغش حٌظخ٘شس  -ب

 ِؼٍِٛخص طخس٠خ١ش  -ج

 سإ٠ش ِؾظشوش  -د

 

 : ػٕخفش 4ٟ٘طظىْٛ حٌّٕظّش ِٓ 

عناصر المنظمة هً ؟ 

 طمغ١ُ حٌؼًّ- لٛحػذ ٚ اؿشحءحص- ِـّٛػش ٚعخثً- ِـّٛػش أفشحد -أ

 ِغخ١ّ٘ٓ- ِالن- ر١جش خخسؿ١ش- ِـّٛػش أفشحد -ب

 ِالن- طمغ١ُ حٌؼًّ- ِـّٛػش أفشحد- ِـّٛػش ٚعخثً -ج

 طىٌٕٛٛؿ١خ- لٛحػذ ٚ اؿشحءحص- ِـّٛػش ٚعخثً- ِـّٛػش أفشحد -د
 

 :حٌؼًّ  ٠ِٓؼظزش طمغ١ُ 

 حٌؼٕخفش حٌّىٛٔش ٌٍّٕظّش -أ

أ٘ذحف حٌّٕظّش  -ب

ػٛحًِ حٌّٕظّش  -ج

 كخؿخص حٌّٕظّش -د
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 2 :١ٌظ ِٓ حٌؼٕخفش حٌّىٛٔش ٌٍّٕظّش

 . ِـّٛػش أفشحد -أ

 . ِـّٛػش ٚعخثً -ب

 . ٚؿٛد لٛحػذ ٚاؿشحءحص -ج

ِـّٛػش ػمٛد  -د

 

 :١ٌظ ِٓ حٌؼٕخفش حٌّىٛٔش ٌٍّٕظّش 

 ِـّٛػش أفشحد -أ

 ِـّٛػش ٚعخثً  -ب

 طمغ١ُ حٌؼًّ -ج

 طٕغ١ك حٌؼًّ -د

 

: ١ٌظ ِٓ ػٕخفش حٌّٕظّش

 حٌّؾخس٠غ -أ

 حٌمٛحػذ ٚحالؿشحءحص -ب

 حالفشحد -ج

 حٌٛعخثً -د

 

 :١ٌظ ِٓ ػٕخفش طؼش٠ف حٌّٕظّش أٔٙخ 

ِـّٛػش حإلؿشحءحص   -أ

ِـّٛػش حألفشحد  -ب

ِـّٛػش حٌٛعخثً  -ج

 ِـّٛػش حٌخطو حٌّظظخ١ٌش  -د

 

من اهداف المنظمة ؟ 

حدود المنظمة   -أ 

حجم المنظمة  -ب 

تحسٌن جودة المنتج والخدمة   -ج 

 تارٌخ انشاء المنظمة  -د 
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 

 

 

ٚحؿذ  - : ٌُ طظطٛس حٌّئعغخص ػزش حٌظخس٠خ ِٓ ك١غ

 :ٌُ طؼشف حٌّئعغخص ططٛسح ػزش حٌظخس٠خ ِٓ ك١غ 

حٌلـُ   -أ

هش٠مش حٌؼًّ   -ب

حٌٍّى١ٗ   -ج

 حٌغؼٟ ٚسحء حٌشرق -د

 

 :تتمٌز المؤسسات المتوسطة بـ

 االنتاج بكمٌات صغٌرة -أ 

 سوق ضعٌف -ب 

 ٌحتاج اموال كثٌرة -ج 

 تنظٌم اقل بساطة -د 

 

: ِٓ لَذَ فٛسحً طؾز١ٙ١ش ٌٍّٕظّش ٘ٛ

 Mintzberg -أ

 Morgan -ب

 Bertalanffy -ج

 Mayo -د

 

: كغذ حٌقٛس حٌظؾز١ٙ١ش ٌٍّٕظّش طىْٛ حٌّٕظّش ػزخسس ػٓ ٔظخَ ٠ظؤلٍُ ِغ حٌز١جش ػٕذ

 Mintzberg -أ

 Morgan -ب

 Bertalanffy -ج

 Mayo -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الثانٌةالـمـحاضـرة 
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :ٕ٘خ حٌظؾز١ٗ- ٌٍّٕظّش ػٍٝ أٔٙخ و١خْ كٟفٛسس  (ِٛسؿخْ) MORGANلذَ 

 ١ِىخ١ٔى١خ -أ

 عٍٛو١خ -ب

 ر١ٌٛٛؿ١خ -ج

 حٔؼشٚرٌٛٛؿ١خ -د

 

 

 

 :١ٌظ ِٓ أرشص ِئعغٟ حٌّذسعش حٌىالع١ى١ش 

 Fayol -أ

 Taylor -ب

 Ford -ج

 Mayo -د

 

 :أرشص ِخ ظٙش فٟ حٌفىش حإلدحسٞ ِطٍغ حٌمشْ حٌؼؾش٠ٓ

 حٌٕظش٠ش حٌّٛلف١ش -أ

 حٌٕظش٠خص حٌظم١ٍذ٠ش -ب

 حٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش -ج

 ٔظش٠ش حٌٕظُ -د

 

 : أْ ٕ٘خن هش٠مش ٚحكذس ٌـ " ONE BEST WAY "طؼٕٟ 

 إلطخخر حٌمشحس -أ

 ٌظٕظ١ُ حٌّئعغش -ب

 ٌظذس٠ذ حٌؼّخي -ج

 ٌظخط١و حٌؼًّ -د

 

 :ِٓ حٌفشم١ش حْ ٕ٘خن طٕطٍك حٌٕظش٠خص حٌظم١ٍذ٠ش 

 حدحسس ٚحكذس ٌىً رٍذ -أ

 حوؼش ِٓ حدحسس فٟ وً رٍذ -ب

 هش٠مش ِؼٍٝ ٚحكذس ٌظٕظ١ُ حٌّٕظّش -ج

 حوؼش ِٓ هش٠مش ِؼٍٝ الدحسس حٌّٕظّخص -د

 

 :طٕطٍك حٌٕظش٠خص حٌظم١ٍذ٠ش رفشم١ش أْ ٕ٘خن

 هش٠مظ١ٓ ِؼٍٝ ٌظٕظ١ُ حٌّٕظّش -أ

 هش٠مش ٚحكذس ِؼٍٝ ٌظٕظ١ُ حٌّٕظّش -ب

 ال طٛؿذ هش٠مش ِؼٍٝ ٌظٕظ١ُ حٌّٕظّش -ج

 طٛؿذ ِـّٛػش ِٓ حٌطشق حٌّؼٍٝ ٌظٕظ١ُ حٌّٕظّش -د
 

 ثالثةالـمـحاضـرة ال

جمع  (مطلع القرن العشرٌن) المرحلة األولىأبرز ما ظهر من فكر فً 
النظرٌات )تحت تسمٌة النظرٌات التقلٌدٌة تحت هذه التسمٌة 

  ..نجد كال من (التقلٌدٌة
 النظرٌة الكالسٌكٌة. 
 نظرٌات العالقات اإلنسانٌة. 

o  تنطلق النظرٌات التقلٌدٌة من الفكرة أن المنظمة تسعى إلى
 .تحقٌق هدف كما أن األفراد ٌحاولون تحقٌق هدف ما

o الهدف هو المحفز للمنظمة ولألفراد. 
o  تنطلق النظرٌات التقلٌدٌة من الفرضٌة أن هناك طرٌقة مثلى كما

تصلح لكل ’ ONE BEST WAY‘لتنظٌم المنظمة واحدة
 .المؤسسات وفً كل األماكن واألوقات
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: الع١ى١ش ٌٍّٕظّخصظٙشص حٌٕظش٠ش حٌه

وخْ ظٙٛس حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١ش ٌٍّٕظّخص 

ػٕذ ٔٙخ٠ش حٌمشْ حٌؼؾش٠ٓ  -أ

ػٕذ ِطٍغ حٌمشْ حٌظخعغ ػؾش  -ب

 ػٕذ ٔٙخ٠ش حٌمشْ حٌؼخِٓ ػؾش -ج

 ػٕذ ِطٍغ حٌمشْ حٌؼؾش٠ٓ -د

 

 :طٕظّٟ ٔظش٠ش حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ اٌٝ

 . حٌٕظش٠ش حٌؼ١ٍّش -أ

 . حٌٕظش٠ش حاللظقخد٠ش -ب

 . حٌٕظش٠ش حٌظشف١ش -ج

 حٌٕظش٠ش حٌظم١ٍذ٠ش -د

 

 2 :ِٓ ِئعغٟ حطـخٖ حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ

Ford  (ٚ Taylor ) -أ

 (حٌظٕظ١ُ حالدحسٞ )  Fayol -ب

 (حٌظٕظ١ُ حالدحسٞ ) Weber -ج

 Coase -د
 

  : ِٓ أُ٘ ِئعغ٠Fordٟؼظزش 

 . حٌظٕظ١ُ حالدحسٞ -أ

 . حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ -ب

 . حٌظٕظ١ُ حٌز١شٚلشحهٟ -ج

 . حٌظٕظ١ُ حٌظم١ٍذٞ -د
 

 2:ِٓ ِئعغٟ حطـخٖ حٌظٕظ١ُ حإلدحسٞ ٌٍّٕظّش

 Ford -أ

 Taylor -ب

 Fayol -ج

 Coase -د
 

:  اٌٝ ٠Weberٕظّٟ 

 حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ -أ

 حٌظٕظ١ُ حالدحسٞ ٌٍّٕظّش -ب

 حٌظخط١و حٌؾشػٟ ٌإلدحسس -ج

 حٌظٕظ١ُ حٌغٍطٛٞ ٌإلدحسس -د
 

 : فخكذ ِذسعش حإلدحسس حٌؼ١ٍّش ٚ ٠ٍمذ رؤرٟ حإلدحسس حٌلذ٠ؼش–ِئعظ حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١ش 

 MAX WEBERِخوظ ف١زش  -أ

 HENRI FAYOLٕ٘شٞ فخ٠ٛي  -ب

 DAIVID RICARDOد٠ف١ذ س٠ىخسدٚ  -ج

 FREDRICK TAYLORفش٠ذس٠ه طخ٠ٍٛس -د

النظرٌة الكالسٌكٌة للمنظمات 
 ظروف ظهور النظرٌة الكالسٌكٌة 

كان قطاع و مع مطلع القرن العشرٌن ظهرت النظرٌة الكالسٌكٌة للمنظمات 
 وكان معظم هؤالء العمال من الرٌف الصناعة ٌجذب العدد الكبٌر من العمال

وبمستوى معٌشة متدنً ولٌس لهم مستوى تعلٌمً ولٌس لهم ثقافة 
 .(تعامل مع اآلآلت وتعامل مع تنظٌم معٌن)صناعٌة 

 

..أكبروأبرزالمؤسسينلهذهالنظرية
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: حالٔظخؽ ٚٚسػ حالٔظخؽ ٠ّؼالْ

 Taylorحال٘ظّخَ حالوزش ٌـ  -أ

 ػٕقشح ِٓ ػٕخفش حالدحسس حٌؼ١ٍّش -ب

 ٚحكذح ِٓ ِزخدة حالدحسس حٌؼ١ٍّش -ج

 ٚحكذس ِٓ ٚظخثف حالدحسس -د

 

 2 :اٌٝ حألفشحد أTaylorُِٙٔٓ ٔظشس 

: وخْ  ٠ؼظمذ اْ حألفشحد 

 . ٠لزْٛ طلًّ حٌّغئ١ٌٚش -أ

 . ٠لزْٛ حٌؼًّ -ب

 .٠ؼٍّْٛ ِٓ حؿً حٌؼ١ؼ -ج

 . ال ٠لظخؿْٛ اٌٝ حٌشلخرش -د

 

:   ٠ؼظمذ حْ حالفشحد TAYLORٌُ ٠ىٓ  

. ٠ـذ طٛؿ١ُٙٙ ِٚشحلزظُٙ -أ

. ال ٠لزْٛ حٌؼًّ ٚحّٔخ ٠ؼٍّْٛ ِٓ حؿً حٌؼ١ؼ -ب

 .٠لزْٛ طلًّ حٌّغج١ٌٛش -ج

 .٠ـذ ِىخفؤطُٙ -د

 

 : ٠ؼظمذ Taylorٌُ ٠ىٓ , رخٌٕغزش ٌالفشحد 

أٔٗ ٠ـذ طٛؿ١ُٙٙ ٚ ِشحلزظُٙ  -أ

أُٔٙ ال ٠لزْٛ حٌؼًّ ٚ أّخ ٠ؼٍّْٛ ِٓ أؿً حٌؼ١ؼ  -ب

أُٔٙ ٠لزْٛ طلًّ حٌّغئ١ٌٚش   -ج

أٔٗ ٠ـذ ِىخفجظُٙ  -د

 

 : فٟ ٔظش٠ش حٌّٕظّخصTAYLORأُ٘ حعٙخِخص طخ٠ٍٛس 

 حٌظٕظ١ُ حٌّزشِؾ -أ

 ١٘ىٍش حٌز١خٔخص -ب

 حال٘ظّخَ رخإلٔغخْ -ج

 حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ -د

 

: ٠ؼٛد حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ ٌـ

 Fayol -أ

 Taylor -ب

 Mayo -ج

 March -د

  

 كان ٌعتقد أن اآلفراد .. نظرته إلى األفراد
 .ٌعملون من أجل العٌشال ٌحبون العمل وإنما  .1
 .ال ٌحبون تحمل المسؤولٌة .2
 .ٌجب توجٌههم ومراقبتهم .3
 .(تشجٌعهم أو عقابهم)ٌجب مكافأتهم  .4
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 2  :ٌٕظش٠ش حٌّٕظّخصTAYLORِٓ أُ٘ ِخ لذِٗ

 .حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ -أ

 . حإلدحسس حٌؼ١ٍّش ٌٍّئعغخص -ب

 . حٌظٕظ١ُ حإلدحسٞ ٌٍؼًّ -ج

 . حٌظٕظ١ُ حإلدحسٞ ٌٍّئعغخص -د

 

: حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ ٘ٛ حُ٘ ِخ لذِٗ 

 Taylor -أ

 Fayol -ب

 Weber -ج

 Ford -د

 

 حدد تاٌلور فً نظرٌاتة الكالسٌكٌة مبدأ وهو ؟

 مبدا المركزٌة -أ 

 مبدا وحدة االمر -ب 

 مبدا نطاق االشراف -ج 

 مبدا تقسٌم العمل -د 

 

ِٓ وخْ ٠شٜ أْ طخقـ حٌؼّخي أِش مشٚسٞ ٌشفغ 

: حإلٔظخؿ١ش ٘ٛ

 Fayol -أ

 Taylor -ب

 Mayo -ج

 March -د

 

: ٠ؼذ كغٓ حخظ١خس حٌؼّخي ٚطذس٠زُٙ ِٓ ر١ٓ 

 ِظطٍزخص حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ -أ

 ِمِٛخص حالدحسس حٌظشف١ش -ب

 ؽشٚه ٔظش٠ش حٌمشحس -ج

 ػٛحًِ حٌظلف١ض حٌلذ٠ؼش -د

 

 : حٌؼًّ ػّٛد٠خً ر١ٓ TAYLORلغُ  

حٌّخطط١ٓ ٚحٌّٕفز٠ٓ   -أ

حٌّق١ّّٓ ٚحٌّٕفز٠ٓ   -ب

حإلدحسس حٌؼ١ٍخ ٚحإلدحسس حٌذ١ٔخ   -ج

 حٌّؾشف١ٓ ٚحٌّشإٚع١ٓ  -د

 

  .. فً نظرٌة المنظماتTAYLORإسهامات 
التنظٌم    لنظرٌة المنظمات TAYLORمن أهم ما قدمه
 Scientific Organization ofالعلمً للعمل  

Labour هً الطرٌقة التً ٌرٌد من خاللها Taylor تنظٌم 
العمل تنظٌما محكما فً ورشات العمل ورفع اإلنتاجٌة وتعرف 

..  فٟ ٔظش٠ش حٌّٕظّخص TAYLORاعٙخِخص  ,Taylorismبالتاٌلورٌة 

 ٌجب أن ٌكون العامل ..حسن اختٌار العمال وتدرٌبهم .1
 .مناسبا للعمل

 تقسٌم العمل .2
o  عمودٌا.. 

 الفصل بٌن المصممٌن والمنفذٌن. 
 رقابة العمل من طرف مشرفٌن. 

o  أفقٌا .. 
 (لب ماجاء به تاٌلور).. تجزئة العمل إلى مهام صغٌرة 
     معٌارٌة العملتخصص العمال . 
 إحالل أي عامل محل أي عامل . 

 
تقسٌم العمل عمودٌا وأفقٌا أدى إلى عالقات عمل بنوعٌن من 

السلطة 

 السلطة السلمٌة. 

 السلطة الوظٌفٌة. 
 
مرتفعا  (عدد القطع)كل ما كان المردود  .. العمل بالقطعة .3

 .كلما زادت المكافأة

 
 ٌتم العمل تحت رقابة مشرفٌن للتأكد من  ..رقابة العمل .4

 .صحة كٌفٌة  العمل
 من االعتقاد أن هناك قوانٌن طبٌعٌة Taylorانطلق تفكٌر 

 هذا الفكر كان سائدا فً .تخص تنظٌم العمل ٌمكن اكتشافها
 .عصره نظرا الكتشافات فً مٌادٌن الفٌزٌاء والكٌمٌاء

  ..  المنهج التجرٌبًةكان منهج
استنباط القوانٌن - 4. التحلٌل- 3. الترتٌب- 2. المالحظة- 1

 .والقواعد
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :  أفم١خً رـــــ  ٠TAYLORظُ طمغ١ُ حٌؼًّ ػٕذ 

طـضثش حٌٕؾخه اٌٝ ٚظخثف   -أ

طمغ١ُ حٌّقٕغ اٌٝ ٚسػ   -ب

طمغ١ُ حٌٛسؽش اٌٝ ِغخكخص ػًّ   -ج

 طـضثش حٌؼًّ اٌٝ ِٙخَ فغ١شس  -د

 

 :  ٚفٟ كخٌش حٌؼًّ رخٌمطؼش TAYLORػٕذ 

ال طشطزو حٌّىخفؤس رخٌّشدٚد  -أ

وً ِخ وخْ حٌّشدٚد ِشطفؼخً صحدص حٌّىخفؤس   -ب

طشطزو حٌّىخفؤس رخأللذ١ِش ٚحٌخزشس   -ج

 ٌىً حٌؼّخي ٔفظ حٌّىخفؤس  -د

 

:   ٠شٜ حْ TAYLORوخْ

حٌّىخفؤس حٌّخد٠ش ال طىفٟ ٌظلف١ض حالفشحد  -أ

حٌّىخفؤس حٌّخد٠ش ٚ حالكظشحَ ٠لفضحْ حالفشحد  -ب

حٌّىخفؤس حٌّخد٠ش ال طذخً فٟ طلف١ض حالفشحد  -ج

 حٌّىخفؤس حٌّخد٠ش ٚكذ٘خ ٟ٘ حٌّلفض ٌٍفشد فٟ حٌّٕظّش -د

 

: ِٓ وخْ ٠ؼظمذ أْ حٌّىخفؤس حٌّخد٠ش ٚكذ٘خ ٟ٘ حٌّلفض ٌٍفشد فٟ حٌّٕظّش

 Fayol -أ

 Taylor -ب

 Mayo -ج

 March -د

 

 :حد٠ش ٚكذ٘خ ٘ٛ َِٓ وخْ ٠ؼظمذ أْ طلف١ض حٌؼّخي ٠ظُ ِٓ خالي حٌّىخفؤس حي

 Fayol -أ

 Taylor -ب

 Mayo -ج

 March -د

 

 :سرو حٌّىخفؤس رخإلٔظخؽ طؼٕٟ

 حٌّىخفؤس حٌّخد٠ش ٚكذ٘خ ٟ٘ حٌّلفض ٌٍفشد فٟ حٌّٕظّش -أ

 ر١جش حٌّٕظّش ٟ٘ حٌّلفض ٌٍفشد فٟ حٌّٕظّش -ب

 حٌؼاللخص ِغ حٌضِالء ٟ٘ حٌّلفض ٌٍفشد فٟ حٌّٕظّش -ج

 حٌؼاللخص ِغ حٌشإعخء ٟ٘ حٌّلفض ٌٍفشد فٟ حٌّٕظّش -د
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :ربط المكأفاة باألنتاج ٌعنً 

 المكأفاة المالٌة هً وحدها من تحفز األفراد فً المنظمة -أ 

المكافأة المادٌة ال تكفً لتحفٌز االفراد   -ب 

 المكافأة المادٌة و االحترام ٌحفزان االفراد  -ج 

  المكافأة المادٌة ال تدخل فً تحفٌز االفراد -د 

 

 : كغذ ٠TAYLORظُ حٌؼًّ 

طلض سلخرش ِؾشف١ٓ ٌٍظؤوذ ِٓ فلش و١ف١ش حٌؼًّ   -أ

رخٌظؼخْٚ ِغ حٌّشإٚع١ٓ ٌنّخْ أظخؿ١ش حٌؼًّ   -ب

رخٌظؼخْٚ ِغ حٌضِالء ٌنّخْ أفنً هش٠مش ٌٍم١خَ رخٌؼًّ   -ج

 طلض سلخرش حٌخزشحء ٌٍظؤوذ ِٓ طلم١ك حأل٘ذحف  -د

 

 : ِٓ حإلػظمخد اْ ٕ٘خن TAYLORأطٍك طفى١ش  

هشق ػًّ ٠ـذ طؼ١ّّٙخ ػٍٝ وً ػّخي حٌّئعغش  -أ

ػذد ِٓ حٌؼّخي ال ٠ّىٓ طـخٚصٖ فٟ حٌّئعغش   -ب

لٛح١ٔٓ هز١ؼ١ش طخـ طٕظُ حٌؼًّ ٠ّىٓ اوظؾخفٙخ   -ج

 و١ف١ش ِؼٍٝ ٌظٕظ١ُ حٌٛسؽش فٟ حٌّئعغخص    -د

 

:  ِٓ حالػظمخد حْ ٕ٘خنTaylorحٔطٍك 

 لٛح١ٔٓ هز١ؼ١ش طخـ طٕظ١ُ حٌؼًّ -أ

 لٛح١ٔٓ ػ١ٍّش طلىُ كـُ حٌّٕظّش -ب

 لٛح١ٔٓ هز١ؼ١ش طخـ حٌّذ٠ش -ج

 لٛح١ٔٓ ػ١ٍّش طلىُ ػًّ حٌّذ٠ش -د

 

   :TAYLORفٟ ٔظش٠ش  

حٌّؾشف ِطخٌذ رخٌظٕف١ز ِغ حٌؼخًِ   -أ

حٌؼخًِ ١ٌظ ِطخٌذ رخٌّزخدسس ٚحّٔخ رخٌظٕف١ز  -ب

حٌّخطو ِطخٌذ رخٌظفى١ش ػٍٝ حٌّذٜ حٌط٠ًٛ   -ج

 ال ؽٟء ِّخ عزك  -د

 

 :  أٙخ TAYLORِٓ ٔمخثـ ٔظش٠ش 

طؼظمذ حْ حٌّٕظّش ٔظخَ ِفظٛف   -أ

طشٜ حْ ٌٍّٕظّش رحوشس   -ب

طؼظمذ حْ حٌّٕظّش طظؼٍُ ِغ حٌٛلض   -ج

 ال طؤخز ر١جش حٌّٕظّش رؼ١ٓ حالػظزخس  -د
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 Ford:  حمخفٗ ِٓ أُ٘ ِخ

 . ٚظخثف حٌّئعغش -أ

 . ٚظخثف حالدحسس -ب

 . خطٛه حالٔظخؽ -ج

 . حٌخو حٌغٍّٟ -د
 

 :ٕ٘شٞ فٛسد ٌٗ حعٙخِخص فٟ حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١ش ِٕٙخ

 طلغ١ٓ هشق حإلٔظخؽ -أ

 طف٠ٛل حٌغٍطش -ب

 حٌؼاللخص ِغ حٌضِالء -ج

 ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ -د

 

 Ford2 :ِٓ ٔمخثل اعٙخِخص 

  :FORDِٓ حٌٕمخثـ حٌظٟ طالكع فٟ اعٙخِخص 

 . وخْ ٠ٙظُ رؼ١ٍّش حإلٔظخؽ ١ٌٚظ رخٌّٕظؾ -أ

 . وخْ ٠ٙظُ رخٌّٕظؾ ١ٌٚظ رؼ١ٍّش حإلٔظخؽ -ب

 . وخْ ال ٠ٙظُ رؼ١ٍّش حإلٔظخؽ ٚال رخٌّٕظؾ -ج

 . وخْ ٠ٙظُ رؼ١ٍّش حإلٔظخؽ ٚرخٌّٕظؾ -د
 

 :حٌزٞ طُ حٔظمخدٖ ػٍٝ أٔٗ وخْ ٠ٙظُ رؼ١ٍّش حإلٔظخؽ ١ٌٚظ حٌّٕظؾ رحطٗ ٘ٛ 

 Taylor -أ

 Ford -ب

 Toyota -ج

 Deming -د
 

   : FAYOLوخْ ػًّ  

٠ذٚس كٛي حألِٓ ٚحٌغالِش فٟ حٌّٕظّخص   -أ

غ١ش ِٕقذ ػٍٝ ٚسؽخص حإلٔظخؽ   -ب

ِخققخً ٌفُٙ حٌغٍطش فٟ حٌّئعغخص  -ج

 طّلٛس كٛي دسحعش حٌؼًّ -د

 

:  ػFayolٍٝأقذ ح٘ظّخَ 

 حألفشحد فمو -أ

 حٌّئعغش وىً -ب

 ٚسؽخص حالٔظخؽ فمو -ج

 لطخع حٌّئعغش -د

 

:  ٠ٙظُ رـ Fayolوخْ 

و١ف١ش طلغ١ٓ حإلٔظخؿ١ش فٟ حٌّئعغش  -أ

أٔٛحع حٌغٍطش فٟ حٌّٕظّش  -ب

و١ف١ش طٕظ١ُ حٌّئعغخص  -ج

ؿٛ حٌؼًّ ٚحٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش فٟ حٌّٕظّش  -د

  .. Fordنقائص إسهامات 
  .. ما ٌلFordًمن نقائص إسهامات  

 نوع واحد من السٌارات)كان ٌهتم بعملٌة اإلنتاج ولٌس بالمنتج 
 .(األسود لكل السٌارات)لون واحد - 

 ٌرى البعض أنه لم ٌهتم بالتسوٌق . 
 ( فً الواقع كانت مرحلة اقتصاد  اإلنتاج فكان كل االهتمام

 (.ٌنصب على الورشات ال خارجها
  حدٌثة العهد من أن General  Motorsوهذا ما مكن شركة 

 .Fordتأخذ جزءا من سوق شركة 
 

 فً نظرٌة Fordإسهامات 
معبعضالتطويTaylorطبقالتنظٌمالعلمٌللعماللذٌجاءبهالمنظمات

 :تمثل هذا التطوٌر خاصة فً.ر
 .المكننة .1
 .عقالنٌة العملٌات .2
 .معٌارٌة المكونات .3
 .خطوط األنتاج .4

 

:   اهتم خاصة بـفالمؤسسة ككل  ٌفكر على مستوىFayolكان 
 .كٌفٌة تنظٌم المؤسسات .1
 .كٌفٌة التنسٌق بها .2
تمكن على أساس مالحظاته وتجربته من أن ٌقدم مساهمة  .3

 .معتبرة فً نظرٌة المنظمات
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 : ١ٌFayolظ ِٓ اعٙخِخص  

 كقش حٔؾطش حٌّئعغش -أ

 كقش ٚظخثف حالدحسس -ب

 حػذحد ِزخدة ٌالدحسس -ج

 حػذحد هشق ِٚؼخ١٠ش حٌؼًّ -د

 

: ١ٌFayolظ ِٓ مّٓ أٔؾطش حٌّئعغش حٌظٟ لذِٙخ 

حٌٛظ١فش حٌظم١ٕش  -أ

ٚظ١فش حٌّٛحسد حٌزؾش٠ش  -ب

ٚظ١فش حٌّلخعزش  -ج

 حٌٛظ١فش حأل١ِٕش -د
 

  : Fayolال ٠ذخً مّٓ أٔؾطش حٌّئعغش حٌظٟ لذِٙخ 

حٌٛظ١فش حٌظم١ٕش   -أ

ٚظ١فش حٌّٛحسد حٌزؾش٠ش  -ب

ٚظ١فش حٌّلخعزش   -ج

حٌٛظ١فش حأل١ِٕش   -د
 

  :Fayolٌُ ٠ذخً مّٓ ٚظخثف حٌّئعغش حٌظٟ كقش٘خ 

 حٌظـخس٠ش -أ

 حأل١ِٕش -ب

 حٌظم١ٕش -ج

 حإلدحس٠ش -د

 

 2:حٌّئعغش فٟ ٚظخثف ا٠ٌٝشؿغ كقش أٔؾطش 

 Taylor -أ

 Mayo -ب

 Fayol -ج

 Weber -د

 

: ١ٌFayolظ ِٓ مّٓ ٚظخثف حإلدحسس حٌظٟ كذد٘خ 

حٌظمذ٠ش  -أ

حٌظٕغ١ك  -ب

حٌم١خدس  -ج

حٌظٛؿ١ٗ  -د

 

 2:ِٓ كقش ٚظخثف حإلدحسس ٘ٛ

  Fayol -أ

 Taylor -ب

 Weber -ج

 Mayo -د

  ..فً نظرٌة المنظماتFAYOLإسهامات 
 :  إلى نظرٌة المنظمات, ٌتمثل فFayolًأهم ما قدمه  

والتً صارت تعرف تحت تسمٌة حصر  أنشطة المؤسسة  .1
 .وظائف المؤسسة بعد أن أدخلت الموارد البشرٌة

هً نفس . وعددهاخمسة وظائفحصر وظائف اإلدارة .2
الوظائف إلى الٌوم مع تغٌٌر تسمٌة التقدٌر إلى تخطٌط 

 . ( وظائف4هناك من ٌقسمها إلى )
وهً المبادئ األربعة عشرة إعداد مبادئ لإلدارة .3

 - العدل- خط السلطة - المشهورة, ومنهاوحدة القٌادة
 .المبادرة - االنضباط
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:   أٔؾطش حٌّئعغش فٟ FAYOLكقش  

  ٚظخثف  3 -أ

   ٚظخثف  4 -ب

  ٚظخثف  5 -ج

  ٚظخثف 6 -د

 

 :  ٚظخثف حإلدحسس فٟ FAYOLكقش  

  ٚظخثف  3 -أ

   ٚظخثف  4 -ب

  ٚظخثف  5 -ج

  ٚظخثف 6 -د

 

 :طُ اػذحد ِزخدة حإلدحسس ِٓ هشف

 Taylor -أ

 Mayo -ب

 Fayol -ج

 Weber -د

 

 2:ِزذأ ٌإلدحسس ٘ٛ 14 ِٓ كذد 

 Taylor -أ

 Weber -ب

 Fayol -ج

 Mintzberg -د

 

  :أٔٗ لذَ Fayol ِٓ حعٙخِخص

 .  ِزذأ ٌإلدحسس12 -أ

 .  ِزذأ ٌإلدحسس14 -ب

 . ِزذأ ٌإلدحسس16 -ج

  ِزذأ ٌإلدحسس18 -د

 

 : فٟ ِزخدة حإلدحسس ٚ حٌظٕظHENRI FAYOLُ١أػذ ٕ٘شٞ فخ٠ٛي 

  ِزخدة5 -أ

  ِزخدة7 -ب

  ِزذأ14 -ج

  ِزذأ21 -د
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 

 

:  Max Weberوخْ 

ِٕٙذط  -أ

ػخٌُ ٔفظ  -ب

ػخٌُ اؿظّخع  -ج

 ػخٌُ أك١خء -د

 

الدكتور ذكر االجابة فً )من ابرز رواد النظرٌة الكالسٌكٌة الذي ٌنادي بالعقالنٌة والرشد فً نظرٌاتة؟ 

 (المحاضرة المباشرة

 هنري فورد -أ 

 فرٌدرٌك تاٌلور -ب 

 التون ماٌو -ج 

 ماكس وٌبر -د 

 

:  أٔٗ فشق ر١ٓ Max Weberِٓ اعٙخِخص 

حإلدحسس ٚحٌٍّى١ش  -أ

حٌغٍطش ٚحإلدحسس  -ب

حٌغٍطش ٚحٌٍّى١ش  -ج

 حٌغٍطش ٚحٌلىُ -د

 

 :  فٟ ِـخي حٌّٕظّخص أٔٗ فقً ر١ٓ WEBERِٓ أُ٘ ِخ عخُ٘ رٗ 

حإلدحسس ٚ حٌٍّى١ش  -أ

حٌغٍطش ٚ حإلدحسس  -ب

حٌغٍطش ٚ حٌٍّى١ش  -ج

حٌغٍطش ٚ حٌلىُ  -د

 

 حٔٗ فشق ر١ٓ  Weberِٓ أُ٘ اعٙخِخص 

 حٌلىُ ٚحٌغٍطش  -أ

 حالدحسس ٚحٌٍّىش  -ب

 حالدحسس ٚحٌغٍطش -ج

 حالدحسس ٚحٌلىُ -د
 

 : أٔٛحع ٌٍؾشػ١ش 3ٟ٘ فخكذ ٔظش٠ش حٌز١شٚلشحه١ش MAX WEBERكذد ِخوظ ٠ٚزش 

 حٌز١جش-  حٌغٍطش–حٌّغئ١ٌش  -أ

 حٌمخ١ٔٛٔش- حٌظم١ٍذ٠ش- حٌىخسص١ِش -ب

 حٌمخ١ٔٛٔش- حٌىخسص١ِش- حٌز١جش -ج

 حٌّلخعز١ش- حٌىخسص١ِش- حٌمخ١ٔٛٔش -د

 رابعةالـمـحاضـرة ال

Max WEBER1864-1920 (ماكس فٌبر). 
  ألمانًعالم اجتماع. 
 ًمدرس االقتصاد السٌاس. 
   باحث ولٌس ممارس مثلTaylor و Fordو  Fayol  

 .الذٌن كانوا كلهم ٌمارسون عملهم فً المؤسسات
 ال ٌقترح أي تنظٌم ولكن ٌرجح من الواقع. 
 كان ٌبحث فً مجاالت علم االجتماع. 

 

 Max WEBERإسهامات 
 ..ة من أهم إسهاماته أن

 فرق بٌن الحكم والسلطة  .1
o  الحكم( power :)  على  (...شخص أو هٌئة )قدرة جهة معٌنة

 (.الحكم ٌحمل مفهوم القوة)فرض تنفٌذ أوامرها على جهة آخر
o   السلطة(authority:) قدرة جهة معٌنة على جعل جهة أخرى 

السلطة ال تحمل مفهوم )تطٌع األوامر وتتبع التوجٌهات طوعا
 (.القوة
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 Weber2: حٌظٟ كذد٘خ ١ٌظ ِٓ أٔٛحع حٌؾشػ١ش 

 . حٌؾشػ١ش حٌىالع١ى١ش -أ

 . حٌؾشػ١ش حٌىخس٠ض١ِش -ب

 . حٌؾشػ١ش حٌظم١ٍذ٠ش -ج

 . حٌؾشػ١ش حٌمخ١ٔٛٔش -د

 

:  ١ٌغض ِٓ أٔٛحع حٌؾشػ١ش فٟ حٌّٕظّش

. حٌؾشػ١ش حٌىخس٠ض١ِش -أ

.  حٌؾشػ١ش حإلدحس٠ش  -ب

. حٌؾشػ١ش حٌظم١ٍذ٠ش  -ج

 .حٌؾشػ١ش حٌمخ١ٔٛٔش -د

 

: فبْ حٌؾشػ١ش حٌىخس٠ض١ِش طغظٕذ اٌٝ  Max Weber كغذ 

حٌخقخثـ ٚحٌقفخص حٌؾخق١ش  -أ

حٌّٙخسحص ح١ٌّٕٙش  -ب

حٌمذسس ػٍٝ حإلطقخي ٚحٌظٛؿ١ٗ  -ج

 حٌمذسس ػٍٝ ادحسس حألفشحد -د

 

  رخٌؾشػ١ش حٌؼمال١ٔش Weberٟ٘ حٌٕٛع حٌزٞ ٠غ١ّٗ 

 . حٌؾشػ١ش حٌىالع١ى١ش -أ

 . حٌؾشػ١ش حٌىخس٠ض١ِش -ب

 . حٌؾشػ١ش حٌظم١ٍذ٠ش -ج

 حٌؾشػ١ش حٌمخ١ٔٛٔش -د

 

 : اٌٝ أْ ٕ٘خن Weberِٓ دسحعخطٗ طٛفً 

 ٔٛػ١ٓ ِٓ حٌغٍطش -أ

  أٔٛحع ِٓ حٌغٍطش3 -ب

  أٔٛحع ِٓ حٌغٍطش4 -ج

  أٔٛحع ِٓ حٌغٍطش5 -د

 

 حٔٗ  Webermaxِّخ طٛفً ح١ٌش 

 ٠ذحفغ ػٍٝ حٌغٍطش حٌىخس٠ض١ِش -أ

 ٠لزز حٌغٍطش حٌظم١ٍذ٠ش  -ب

 ٠شفل حٌغٍطش حٌىخس٠ض١ِش  -ج

٠شفل حٌغٍطش حٌؼم١ٍش   -د

 

 

 

 

 ما الذي ٌجعل السلطة ممكنة ؟ : سؤال 
توصل إلى أن الشرعٌة Weber ..كان هذا السؤال الذي شغل 

هً التً تمّكن السلطة 
 من أٌن تأتً الشرعٌة ؟: سؤال 

 .. الشرعٌة الكارٌزمٌة   .. أنواع للشرعٌةثالثة حدد  .2
 . الشرعٌة القانونٌة ..الشرعٌة التقلٌدٌة

o الكارٌزما هً التً تعطً للسلطة  :الشرعٌة الكارٌزمٌة
مستمدة من الخصائص والصفات شرعٌتهاالشرعٌة 

 .الشخصٌة
o تكتسب الشرعٌة بالتقلٌدحسب الثقافة  : الشرعٌة التقلٌدٌة

 ...السائدة, واألعراف, واالعتقادات 
o الصفة  والشرعٌة تأتً من القانون : الشرعٌة القانونٌة

 Maxٌسمٌها  .القانونٌة هً منبع الشرعٌة هنا
Weber ألنها تقوم على عالقات )أٌضا الشرعٌة العقالنٌة

 .(وقواعد عقالنٌة  عكس النوعٌن السابقٌن
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 2:ٌٍّٕظّخص ٘ٛحٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ  أْ حٌظٕظ١ّخألفنً ٠Weberشٜ 

 . حٌغٍطش حٌىخس٠ض١ِش -أ

 . حٌغٍطش حٌظم١ٍذ٠ش -ب

 . حٌغٍطش حٌظخس٠خ١ش -ج

حٌغٍطش حٌمخ١ٔٛٔش  -د

 

: Weber ال ٠شفل 

 . حٌغٍطش حٌىخس٠ض١ِش -أ

 . حٌغٍطش حٌؼم١ٍش -ب

 . حٌغٍطش حٌظم١ٍذ٠ش -ج

 . حٌغٍطش حٌّٕطم١ش -د

 

Max Weber٠فنً حٌغٍطش  : 

 حٌؼم١ٍش -أ

 حٌىخس٠ض١ِش -ب

 حٌزط١ٌٛش -ج

 حٌظم١ٍذ٠ش -د

 

 : ٚحكذس فمو ِٓ أٔٛحع حٌغٍطش ٠MAX WEBERٟ٘فنً ِخوظ ٠ٚزش 

 حٌغٍطش حٌظم١ٍذ٠ش -أ

 حٌغٍطش حٌىخسص١ِش -ب

 حٌغٍطش حٌمخ١ٔٛٔش -ج

 حٌغٍطش حٌغ١ش سع١ّش -د

 

 :ِٓ أرشص حٌّئعغ١ٓ ٌٍٕظش٠ش حٌز١شٚلشحه١ش حٌىالع١ى١ش

 MAYOأٌظْٛ ِخ٠ٛ  -أ

 SIMONع١ّْٛ -ب

 WEBERِخوظ ٠ٚزش  -ج

 ARGRISآسلش٠ظ  -د

 

ٚحؿذ : الظشف حٌز١شٚلشحه١ش

: ِٓ ؿخء رخلظشحف حٌز١شٚلشحه١ش ٘ٛ 

  Taylor -أ

  Ford  -ب

  Fayol  -ج

 Weber -د

 

 

 

 

السلطة ..  أنواع من السلطةثالثة استنبط 3
 السلطة القانونٌة .. السلطة التقلٌدٌة..الكارٌزمٌة

o  المستندة إلى شرعٌة )السلطة الكارٌزمٌة
تذهب بذهاب  و  مرتبطة بالشخص: (كارٌزمٌة
ال ٌمكن أن  وهذه السلطة غٌر مستقرةو صاحبها

 .تقوم المنظمات على سلطة غٌر مستقرة
Max Weberٌرفض السلطة الكارٌزمٌة  . 

o  (المستندة إلى شرعٌة تقالٌدٌة)السلطة التقلٌدٌة : 
التقالٌد تتطور وغٌر  وال تقوم على منطق عقلً

 .هذه السلطة ال تصلح للمنظمات و ثابتة
Max Weberٌرفض السلطة التقلٌدٌة  . 

o  المستندة إلى شرعٌة ) (العقلٌة)السلطة القانونٌة
تستند إلى  وتقوم على منطق عقلً : (قانونٌة
 .هذه السلطة التً تصلح للمنظمات والقانون

Max Weber (العقلٌة)ٌفضل السلطة القانونٌة. 
 هو الذي  أن التنظٌم األفضل للمنظماتWeberٌرى 

ٌقوم على السلطة القانونٌة المنطقٌة وهو ما ٌعرف 
 .بالبٌروقراطٌة
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  : ٠مَٛ ػٍٝي ٌٍّٕظّخص ٘ٛ حٌزٞ   أْ حٌظٕظ١ُ حألفلWeber ٠شٜ

 . حالؽظشحو١ش -أ

 . حٌشأعّخ١ٌش -ب

 . حألد٘ٛلشحه١ش -ج

 . حٌز١شٚلشحه١ش -د

 

: ً٘ ٘زح" حٌّغئٚي حٌّزخؽش ٘ٛ ِٓ ٠مشس حٌظشل١ش "

ِزذأ ِٓ ِزخدة حٌز١شٚلشحه١ش  -أ

ٚحكذ ِٓ أعظ حٌغٍطش حٌظم١ٍذ٠ش  -ب

حٌؼٕقش حألعخعٟ ٌٍذ٠ّٛلشحه١ش  -ج

 ؽشه ِٓ ؽشٚه حٌغٍطش حٌىخس٠ض١ِش -د

 

: حٌّغئٚي حٌّزخؽش ٘ٛ ِٓ ٠مشس حٌظشل١ش ؿخء 

 ِذسعش حٌؼاللخص حالٔغخ١ٔش -أ

 حٌز١شٚلشحه١ش -ب

 حالد٘ٛلشحه١ش -ج

 ح١ٌٍزشح١ٌش -د

 

 Weber2  ١ٌظ ِٓ أُ٘ حٌّزخدة حٌظٟ طمَٛ ػ١ٍٙخ حٌز١شٚلشحه١ش كغذ 

 . طٛظ١ف حٌفشد ػٍٝ أعخط ػمذ -أ

 . اخنخع حألفشحد اٌٝ حٌشلخرش فٟ ػٍُّٙ -ب

 . ػذَ طمش٠ش حٌظشل١ش ِٓ هشف حٌّغئٚي حٌّزخؽش -ج

 . ٚؿٛد اؿشحءحص ِىظٛرش طز١ٓ و١ف١ش حٌؼًّ ٚحٌظؼخًِ ِغ كخالص حٌؼًّ -د

 

 :   اْ ١ٌWEBERظ ِٓ أُ٘ حٌّزخدة حٌظٟ طمَٛ ػ١ٍٙخ حٌز١شٚلشحه١ش كغذ  

٠ٛظف حٌفشد ػٍٝ أعخط ػمذ   -أ

٠ظُ حٌظٛظ١ف ػٍٝ أعخط حٌّٙخسحص   -ب

طٛؿذ اؿشحءحص ِىظٛرٗ طز١ٓ و١ف١ش حٌؼًّ ٚحٌظؼخًِ ِغ كخالص حٌؼًّ  -ج

 ١ٌظ ٌٍّؾشف حٌّزخؽش حٌلك فٟ لشحس حٌظشل١ش  -د

 

: ٚؿٛد حؿشحءحص ِىظٛرش فٟ حٌّٕظّش ِٓ ِزخدة  

 حٌذ٠ّمشحه١ش -أ

 حالطٛلشحه١ش -ب

 حالد٘ٛلشحه١ش -ج

 حٌز١شٚلشحه١ش -د

 

 

 

 .Weberمن أهم المبادئ التً تقوم علٌها البٌروقراطٌة حسب 
 .ٌوظف الفرد على أساس عقد (1
 .(...شهادة, خبرة)ٌتم التوظٌف على أساس المهارات  (2
 .لكل فرد فً المنظمة مجال صالحٌات محدد (3
 .السلطة فً العمل تخص فقط المهام المتعاقد علٌها (4
 .ٌخضع األفراد إلى الرقابة فً عملهم (5
تبٌن كٌفٌة العمل والتعامل مع حاالت إجراءات مكتوبةتوجد  (6

 .العمل
 .المسؤول المباشر هو من ٌقرر الترقٌة (7
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :١ٌظ ِٓ ٔمخثل حٌٕظش٠ش حٌز١شٚلشحه١ش

 . اغفخي حٌؼاللش ر١ٓ حإلٔظخؽ ٚحإلٔظخؿ١ش -أ

 . اّ٘خي حٌىؼ١ش ِٓ كخؿخص حألفشحد -ب

اغفخي حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش  -ج

 اغفخي حٌؼاللخص ر١ٓ حٌّٕظّش ٚر١جظٙخ -د

 

   : WEBERِٓ ٔمخثـ حٌٕظش٠ش حٌز١شٚلشحه١ش ػٕذ  

اّ٘خي حٌىؼ١ش ِٓ كخؿخص حألفشحد   -أ

حٌظشو١ض ػٍٝ حٌؼاللخص ر١ٓ حٌّٕظّش ٚر١جظٙخ   -ب

حٌظشو١ض ػٍٝ حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش  -ج

 ال ؽٟء ِّخ عزك -د

 

 حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١شِٓ ر١ٓ ػ١ٛد 

 . حػظّخد حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي -أ

 . ػذَ حدِخؽ حٌزؼذ حالٔغخٟٔ -ب

 . حٌظؾز١ٗ حٌغ١خعٟ ٌٍّٕظّش -ج

 حٌظشو١ض ػٍٝ حٌم١خدس -د

 

 :ِٓ أؽٙش ِٓ عخُ٘ فٟ ٔظش٠ش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش

 MAX WEBERِخوظ ٠ٚزش  -أ

 HENRI FORDٕ٘شٞ فٛسد  -ب

 HENRI FAYOLٕ٘شٞ فخ٠ٛي  -ج

 CHRIS ARGRISوش٠ظ آسؿشط  -د
 

:  ٚحكذ ِٓ أرشص سٚحد ٔظش٠ش حٌؼاللخص حالٔغخ١ٔش

 Elton Mayoأٌظْٛ ِخ٠ٛ  -أ

  ١٘Herzbergشصر١شؽ  -ب

  Mintzberg  ١ِٕظضر١شؽ -ج

  ١ٍ٠ٚWilliamsonخِغْٛ  -د

 

 ١ٌ:2ظ ِٓ أؽٙش ِٓ عخّ٘ٛح فٟ ٔظش٠ش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش

 Lewin -أ

 Likert -ب

 Argyris -ج

 Mintzberg -د

 

 :طلغ١ٓ حٔظخؿ١ش حٌّئعغش حػش طـخسدظٙش دٚس حٌؼاللخص حالٔغخ١ٔش فٟ 

 Elton Mayo -أ

 Ronald Coase -ب

 Kurt Lewin -ج

 Chris Argyris -د

  .. من أشهر من ساهم فً نظرٌة العالقات اإلنسانٌة

 
 

 .Max WEBERنقائص النظرٌة البٌروقراطٌة عند  
 .ٌبدو حسب النظرٌة أن  كل المنظمات تتشابه ومتجانسة (1
 .إهمال الكثٌر من حاجات األفراد (2
 .(بٌن الفرد والجماعة)إغفال العالقات اإلنسانٌة  (3

 .إغفال العالقات بٌن المنظمة وبٌئتها (4
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 فٟ ِقخٔغ WESTERN ELECTRICحؽظٙش ـــــــــ رظـشرش ٠ٚغظشْٚ ا١ٌىظش٠ه 

 :Hawthorne٘ٛػٛسْ 

 DOUGLAS MCREGORدٚؿالط ِخوش٠ـٛس  -أ

 IBRAHAM MASLOWأرشح٘خَ ِخعٍٛ  -ب

 ELTON MAYO أٌظْٛ ِخ٠ٛ -ج

 CHRIS ARGRISوش٠ظ آسؿش٠ظ  -د
 

 2 : فٟ ٔظش٠ش حٌّٕظّخص١ٌMayoظ ِّخ عخُ٘ رٗ 

 . ٌٍّـّٛػش آػخس ح٠ـخر١ش وز١شس ػٍٝ حالٔظخؽ -أ

 . حإلٔغخْ ٠زلغ ػٓ ِـّٛػش ٠ؾؼش ف١ٙخ رخالػظشحف ٚحٌظمذ٠ش ٠ٕٚظّٟ ح١ٌٙخ -ب

 . حالطقخي ٚحٌظزخدي ٚحالػظشحف رخٌـٙذ ِٓ حٌّلفضحص ٌإلٔغخْ ف١ؼٍّٗ -ج

 . ٌىٟ ٠لفض ػٍٝ حٌؼًّ فبْ حإلٔغخْ ٠لظخؽ اٌٝ ِىخفؤس ِخد٠ش فمو -د

 
 :  رــ Lewinح٘ظُ 

 . رحوشس حٌّٕظّش -أ

 . كشو١ش حٌـّخػخص -ب

 . طؼٍُ حٌّٕظّش -ج

 . ػّش حٌّٕظّش -د
 

 حْ حٌم١خدس حٌذ٠ّمشحه١ش  kurt  lewinِٓ حُ٘ ِخحمخفٗ 

 كشو١ش حٌـّخػخص  -أ

 طلف١ض حالفشحد  -ب

 حالطقخي حٌفؼخي  -ج

 حٌظلف١ض حٌلذ٠غ -د
 

 :٘ٛ فخكذ ٔظش٠شKURT LEWINو١شص ٠ٌٛٓ 

 كشو١ش حٌـّخػخص -أ

 ٔظش٠ش حٌظؼٍُ -ب

 ٘ش١ِش حٌلخؿخص حإلٔغخ١ٔش -ج

 حٌز١شٚلشحه١ش -د

 

  :فبLewinْكغذ 

 . ٌٍـّخػش فمو ػاللخص رخٌز١جش -أ

 . ٌٍفشد فمو ػاللخص رخٌز١جش -ب

 . ٌىً ِٓ حٌفشد ٚحٌـّخػش ػاللخص رخٌز١جش -ج

 . ١ٌظ ٌٍفشد حٚ ٌٍـّخػش ػاللش رخٌز١جش -د

 

  : ٌٕظش٠ش حٌٕظُ LEWIN ١ٌظ ِٓ أُ٘ ِخ أمخفٗ

 . ٔظش٠ش حٌم١خدس -أ

 . ٔظش٠ش حٌظلف١ض -ب

 . كشو١ش حٌـّخػخص -ج

 . حػظزخس حْ ٌىً ِٓ حٌفشد ٚحٌـّخػش ػاللش رخٌز١جش -د

 فً Mayoةمن أهم ما ساهم ب
نظرٌة المنظمات 

وإلى جانب - اإلنسان  (1
ٌحتاج - المكافأة المادٌة 

 .إلى ظروف عمل مالئمة
إلنسان ٌبحث عن  (2

مجموعة ٌشعر فٌها 
باالعتراف والتقدٌر ٌنتمً 

 .إلٌها
للمجموعة آثار إٌجابٌة  (3

 .كبٌرة على اإلنتاجٌة
االتصال والتبادل  (4

واالعتراف بالجهد من 
المحفزات لإلنسان فً 

 .عمله
  من خالل عملMayo  

تبٌن أن للعالقات اإلنسانٌة 
دورا كبٌرا فً تحسٌن 

 .إنتاجٌة المؤسسة
 

 

Kurt LEWIN 1890-1947 
  عالم نفس وفٌلسوف من أصل ألمانً هاجر إلى

 .أمرٌكا
 اهتم بالجماعات فً المؤسسة. 
   تأثر بنظرة الشمولٌة األلمانٌةGestalt وبالفٌزٌاء  

 .النظرٌة
 ..من أهم ما أضافة لنظرٌة النظم

 لكل من الفرد والجماعة عالقات بالبٌئة. 
  حركٌة الجماعات(group dynamics). 
 نظرٌة للقٌادة. 
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

  : حٔٗ حلظشف Lewinِٓ حعٙخِخص 

 . ٔظش٠ش ٌٍم١خدس -أ

 . ٔظش٠ش ٌٍظٕظ١ُ -ب

 . ٔظش٠ش ٌٍظؼٍُ -ج

 ٔظش٠ش ٌٍظلف١ض -د
 

 :ِٓ عخُ٘ فٟ ٔظش٠ش حٌم١خدس ٘ٛ 

 Kurt Lewin -أ

 Elton Mayo -ب

 Chris Argyris -ج

 Hnry Fayol -د

 

 Kurt Lewln :لظشف ح

 .  أعخ١ٌذ ٌٍم١خدس3 -أ

 .  أعخ١ٌذ ٌٍم١خدس4 -ب

 .  أعخ١ٌذ ٌٍم١خدس5 -ج

  أعخ١ٌذ ٌٍم١خدس6 -د
 

 Lewin2 ١ٌظ ِٓ أعخ١ٌذ حٌم١خدس حٌظٟ كذد٘خ 

 . حٌم١خدس حٌظٛؿ١ٙ١ش -أ

 . حٌم١خدس حٌذ٠ّمشحه١ش -ب

 . ] أطشن ٠ؼًّ [ حٌم١خدس -ج

 . حٌم١خدس حٌّشٔش -د

 

 :فٟ حٌم١خدس حٌذ٠ّمشحه١ش  

٠ٛؿٗ حٌمخثذ حٌؼًّ رخألٚحِش   -أ

حٌمخثذ ٠مظشف ٚ ٠ؾخسن  -ب

حٌمخثذ ٠مشس رخعظؼّخي حألعٍٛد حٌؼٍّٟ  -ج

 ال ؽٟء ِّخ عزك  -د
 

   : (اطشن ٠ؼًّ )فٟ ل١خدس 

١ٌظ ٌٍمخثذ أدٔٝ ح٘ظّخَ رخٌؼًّ   -أ

١ٌظ ٌٍمخثذ ػاللش رخٌـّخػش طمش٠زخً  -ب

وً ِخ عزك   -ج

 ال ؽٟء ِّخ عزك  -د
 

 : لشحه١ش  ٚحٌم١خدس حٌذ٠ُ

ؿ١ذس ٌىٓ ٔظخثـٙخ غ١ش ِشم١ش   -أ

طظ١ّض رٕظخثؾ أفنً ِٓ غ١ش٘خ   -ب

ِشم١ش فمو ػٍٝ ِغظٜٛ حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش   -ج

 وً ِخ عزك  -د

 ..LEWINأسالٌب القٌادة لـ 
 أسالٌب ثالثة حول التعلم مع األطفال بٌن أن هناكةمن تجربت

 :للقٌادة
  القائد العمل باألوامرة ٌوج:القٌادة التوجٌهٌة . 
  القائد ٌقترح وٌشارك:القٌادة الدٌمقراطٌة. 
  أدنى اهتمام ةالقائد ل: (الال قٌادة)« اترك ٌعمل»القٌادة 

 .وال عالقة له بالجماعة تقرٌبابالعمل 
  تتمٌز بنتائج أفضل من غٌرهاالقٌادة الدٌمقراطٌة. 
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 حْ حٌم١خدس حٌذ٠ّمشحه١ش ٠kurt  lewinشٜ 

 طظ١ّض رٕظخثؾ حفنً ِٓ غ١ش٘خ  -أ

 طظ١ّض ر١شػٗ طلغ١ٓ حدحء  -ب

 الطنّٓ دحثّخ ٔظخثؾ حفنً ِٓ غ١ش٘خ  -ج

 طنّٓ دحثّخ سفغ حالٔظخؽ -د

 
 : فٟ حٌم١خدس طؼظزش ـــــــــ أفنً ِٓ غ١ش٘خLEWINكغذ ٔظخثؾ طـشرش ٠ٌٛٓ 

 حٌم١خدس حٌظىٕٛلشحه١ش -أ

 حٌم١خدس حٌذ٠ّٛلشحه١ش -ب

 حٌم١خدس حٌظٛؿ١ٙ١ش -ج

 حٌم١خدس حٌّشوض٠ش -د
 

 2 :حٌّٕظّش حٌّظؼٍّش ِ٘ٛٓ ؿخء رّقطٍق 

 Burns -أ

 Mayo -ب

 Lewin -ج

 Argyris -د

 

 :  ٔظش٠ش  Argyris لذَ 

 . كٛي حٌظؼٍُ -أ

 . كٛي حٌظؼ١ٍُ -ب

 . كٛي حٌغٍٛن -ج

 كٛي حٌؼذي -د

 

CHRIS ARGYRIS   ٠ٙظُ رـــ  : 

حٌظؼٍُ   -أ

أعخ١ٌذ حٌم١خدس   -ب

حألعخ١ٌذ حٌى١ّش  -ج

 حٌلٍٛي حٌّؼٍٝ  -د

 

: فٟ ٔظش٠ش حٌّٕظّخص   ARGYRIS ِٓ أُ٘ ِغخّ٘خص

 . ٔظش٠خص حٌظؼٍُ -أ

 . ٔظش٠خص حٌظطٛس -ب

 . ٔظش٠خص حٌظؤلٍُ -ج

 ٔظش٠خص حٌظٛعغ -د

 

حٌّٕظّش حٌظٟ طظؼٍُ ِٓ خزشطٙخ ٚطـشرظٙخ ٚطغظط١غ حالعظفخدس ِّخ حوظغزظٗ ِٓ ِٙخسحص فٟ  

 حٌّٕظّش حٌّظؼٍّش  -أ

 حٌّٕظّش حٌزو١ش  -ب

 حٌّٕظّش حٌّظطٛسس  -ج

حٌّٕظّش حٌشؽ١ذس  -د

Chris ARGYRIS (1923) 
  أستاذ بجامعةHarvardبعد أن كان بجامعة Yale ًحٌث ٌوجد كرس   

 .باسمه إلى الٌوم
 ًأمرٌكً من أصل ٌونان. 
 ٌهتم بالتعلم وله نظرٌات فً هذا المجال 

 فً نظرٌة المنظمات ةأهم مساهمات
 المنظمة المتعلمة. 
 نظرٌات التعلم. 

وتستطٌع تتعلم من خبرتها وتجربتهاهً المنظمة التً .. المنظمة المتعلمة 
 االستفادة مما اكتسبته من مهارات

 .ال ٌقصد فعال أن المؤسسة هً التً تتعلم وإنما أفرادها
 . حلقة بسٌطة وحلقة مزدوجةالتعلم ٌكون فً .. نظرٌات التعلم
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:   ٟ٘ Chris Argrisأُ٘ اعٙخِخص وش٠ظ حسؿش٠ظ 

 حٌّٕظّش حٌّظؼٍّش  -أ

 حٌّٕظّش حٌّغٍمش  -ب

 حٌّٕظّش حٌّفظٛكش  -ج

حٌّٕظّش حٌّشوض٠ش   -د

 

: حٌزٞ أػذ ٔظش٠ش حٌظؼٍُ ٘ٛ 

 Mayo -أ

 Coase -ب

 Argyris -ج

 Lewin -د

 

 :ٟ٘ حٌّٕظّش حٌظٟحٌّٕظّش حٌّظؼٍّش 

 . طؼٍُ رخزشطٙخ ٚطـخسرٙخ -أ

 . طظٙش خزشحص وز١شس فٟ ِـخالص ِؼ١ٕش -ب

 . ٌٙخ ِؼخسف وؼ١شس -ج

 . طظؼٍُ ِٓ خزشحطٙخ ٚطـشرظٙخ -د

 

 : حٌّٕظّش حٌّظؼٍّش  

طظؼٍُ ِٓ خزشطٙخ  -أ

طظؼٍُ ِٓ طـشرظٙخ  -ب

طغظف١ذ ِّخ اوظغزظٗ ِٓ ِٙخسحص  -ج

 وً ِخ عزك  -د

 

 :فٟ ٔظش٠ش حٌّٕظّخص؟Chris Argyris ِٓ حُ٘ ِغخّ٘خص 

 حٌّٕظّش حٌّظؼٍّش -أ

 حٌّٕظّش حٌزو١ش  -ب

 حٌّٕظّش حٌىظطٛسس  -ج

 حٌّٕظّش حٌشؽ١ذس  -د

 
 : CHRIS ARGRISٟ٘أُ٘ حعٙخِخص وش٠ظ آسؿش٠ظ 

 حٌّٕظّش حٌّظؼٍّش -أ

 حٌّٕظّش حٌّغٍمش -ب

 حٌّٕظّش حٌّفظٛكش -ج

 حٌّٕظّش حٌّشوض٠ش -د
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 : ARGRISٟ٘كٍمخص حٌظؼٍُ كغذ آسؿش٠ظ 

 حٌٕظخثؾ-  سدس حٌفؼً–حٌم١ُ ٚ حالهخس حٌؼخَ  -أ

  حٌظغز٠ش حٌؼىغ١ش– حٌظؼٍُ –حٌم١ُ ٚ حالهخس حٌؼخَ  -ب

 حٌٕظخثؾ- حٌفؼً–حٌم١ُ ٚ حالهخس حٌؼخَ  -ج

 سدس حٌفؼً- حٌفؼً- حٌظغز٠ش حٌؼىغ١ش -د

 

 :رغ١طش ٠ىْٛ ِٓ خاليحٌظؼٍُ فٟ كٍمش 

 . طغ١١ش و١ف١ش حٌفؼً -أ

 . طغ١١ش حهخس حٌظفى١ش -ب

طغ١١ش حهخس حٌظفى١ش ٚو١ف١ش حٌفؼً  -ج

 ػذَ حٌظغ١١ش -د

 

 

 :ِٓ أُ٘ حالٔظمخدحص حٌّٛؿٙش ٌّذسعش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش

 حػظزخس٘خ حٌؼخ١ٍِٓ وخ٢الص ٠ّىٓ ِؼخٍِظُٙ رطش٠مش ّٔط١ش -أ

 اّ٘خٌٙخ ٌٍـخٔذ حالؿظّخػٟ ٚ حٌغ١ىٌٛٛؿٟ ٌغٍٛن حألفشحد -ب

 ػذَ ح٘ظّخِٙخ رخٌشٚف حٌّؼ٠ٕٛش ٌٍؼخ١ٍِٓ -ج

 ػذَ حألخز رؼ١ٓ حػظزخس ٌز١جش حٌّٕظّش -د
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 

 

 :حٌؾٟء حٌظشفٟ كغذ حٌٕظش٠ش حٌظشف١ش ٘ٛ

 ٠لقً كظّخً  -أ

 لذ ٠لقً ٚ لذ ال ٠لقً -ب

 غخٌزخً ال ٠لقً -ج

 كقٌٛٗ ِغظل١ً -د

 

 2:ّ٘خ " طفخػً حٌّٕظّش رز١جظٙخ١٘ىٍش حٌّٕظّخطؤِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ "ِٓ ؿخء رخٌظقٛس أْ 

 Chandler &Woodward -أ

 Lawrence &Lorsch -ب

 Burns &Stalker -ج

 Cyert &March -د

 

ّ٘خ " ١٘ىٍش حٌّٕظّخص أِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ طفخػً حٌّٕظّش رز١جظٙخ " ِٓ ؿخء رخٌظقٛس حٌزٞ ِفخدٖ أْ 

 Cryer ٚ Marsh -أ

 Lawrence ٚ Lorsch -ب

 Burns ٚ Stalker -ج

 Berle ٚ Means -د

 

 :ّ٘خ " ١٘جش حٌّٕظّخص أِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ طفخػً حٌّٕظّش رز١جظٙخ " ِٓ ٠ؼظمذ أْ 

 Woodward , Chandler -أ

 Lawrence , Lorsch -ب

 Burns , Stalker -ج

 Cyert, March  -د

 

 : فبْ ١٘ىٍش حٌّٕظّش أِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ  Lorch & Lawrenceكغذ 

طؼض٠ض حٌّٕظّش لذسطٙخ حٌظٕخفغ١ش  -أ

 طلغ١ٓ حٌّئعغش ظشٚف أظخؿٙخ -ب

 طفخػً حٌّٕظّش رز١جظٙخ -ج

 طم١ٍـ حٌّئعغش طىخ١ٌف أظخؿٙخ -د

 

 :١٘ىٍش حٌّٕظّخص أِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ طفخػً حٌّٕظّش ِغ حٌز١جش كغذ

 . ٔظش٠ش حٌٛوخٌش -أ

 . ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -ب

 . ٔظش٠ش حٌظشف١ش -ج

 ٔظش٠ش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش -د

 

 

 

 

 خامسةالـمـحاضـرة ال
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :٘زح حٌّٕظٛس أدٜ اٌٝ " ١٘ىٍش حٌّٕظّخص أِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ طفخػً حٌّٕظّش رز١جظٙخ" 

: ١٘ىٍش حٌّٕظّخص أِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ طفخػً حٌّٕظّش 

 ططٛس حٌٕظشس حٌز١ج١ش -أ

 ظٙٛس ٔظش٠ش حٌؼاللخص حالٔغخ١ٔش -ب

 ظٙٛس ٔظش٠ش حٌظشف١ش -ج

 حٌغخء ٔظش٠ش حٌمشحس -د

 

: ٘زح طقٛس ظٙش فٟ " ١٘ىٍش حٌّٕظّخص أِش ٔغزٟ ٠ٕظؾ ػٓ طفخػً حٌّٕظّش رز١جظٙخ"

 1965 -أ

 1966 -ب

 1967 -ج

 1968 -د

 

 : حٌظشف١ش أٔٗ ِلقٍش ٔظخثؾ حٌٕظش٠ش

طٛؿذ ١٘ىٍش ٚحكذس ِؼٍٝ ٌٍظٕظ١ُ  -أ

الطٛؿذ ١٘ىٍش فخٌلش ٌىً حٌلخالص ٚحٌّٕظّخص   -ب

 ١٘خوً فمو ٌٍظٕظ١ُ 3طٛؿذ-3 -ج

 الطٛؿذ ١٘ىٍش ٌٍّٕظّخد  -د
 

 : طٛفٍض ٔظش٠ش حٌظشف١ش اٌٝ حٌخالفش أٗ  

طٛؿذ ١٘ىٍش فخٌلش ٌىً حٌلخالص   -أ

طٛؿذ ١٘ىٍش فخٌلش ٌىً حألصِٕش  -ب

طٛؿذ ١٘ىٍش فخٌلش ٌىً حألِخوٓ   -ج

 ال ؽٟء ِّخ عزك  -د

 

حالطـخٖ حٌزٞ ٠شٜ رؤْ حٌٕظخثؾ حٌّظٛفً ا١ٌٙخ ِٓ لِزً رؼل ِذحسط حإلدحسس, ال طؼظزش رخٌنشٚسس 

 : فخٌلش ِىخٔخً ٚ صِخٔخ, ٌىٕٙخ لذ طىْٛ فل١لش مّٓ ظشٚف ِؼ١ٕش, ٘ٛ

 حٌٕظش٠ش حٌظشف١ش -أ

 حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١ش -ب

 حٌٕظش٠ش حٌى١ّش -ج

 ٔظش٠ش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش -د

 

:   ِٓ ٠شٜ حٔٗ ػٍٝ حٌّٕظّش حْ طظؤلٍُ ِغ ر١جظٙخ ٟ٘

. ٔظش٠ش حٌظشف١ش  -أ

.   حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١ش -ب

. ٔظش٠ش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش  -ج

 .ٔظش٠ش حٌز١جش  -د

ما هً أفضل هٌكلة للمنظمة ؟ 
  ًكانت النظرٌات التقلٌدٌة تنطلق من الفكرة أن هناك طرٌقة وواحدة مثل

 .The ONE BEST WAYلتنظٌم المؤسسات وهٌكلتها
  بعد أن ساد هذا التصور منذ بداٌة القرن العشرٌن, جاء فً الستٌنٌات

 .تصور آخر مناقضا تماما
  ًمن ٌنتج عن تفاعل المنظمة ببٌئتهامفاده أن هٌكلة المنظمات أمر نسب

 .1967ي  فLorsch  وLawrenceجاء بهذا التصور الجدٌد هما 
  نظرٌة الظرفٌةأدى هذا التصور إلى ظهورContingency 

theory  

 ..ةأهم نتٌجة لهذا المفهوم أن
ال توجد هٌكلة صالحة لكل الحاالت وكل األزمنة واألماكن  .1

. مثل ما كانت تعتقد النظرٌة التقلٌدٌة
 .هناك تفاعل مع البٌئة .2
 .على المنظمة أن تتأقلم مع بٌئتها .3
 .أصبح ٌنظر للمنظمة على أنها كائن ٌعٌش فً بٌئة -
هٌكلة المنظمة بالظروف التً ترتبط : نظرٌة الظرفٌة  -

هذه الظروف تسمى عوامل الظرفٌة و .. تواجهها
contingency factors 
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

كغذ ٔظش٠ش حٌظشف١ش  

 طظٛلف ١٘ىٍش حٌّٕظّش ػٍٝ ظشٚف حالدحسس  -أ

 طخطٟ حعظشحط١ـش حٌّٕظُ ٚفمخ ١ٌٙىٍظٙخ  -ب

 طخطٟ ١٘ىٍش حٌّٕظّش ٚفمخ العظشحط١ـ١ظٙخ  -ج

 طشطزو ١٘ىٍش حٌّٕظّش رخٌظشٚف حٌظٟ طٛحؿٙٙخ -د

 

: ٌٍز١جش طؤػ١ش ػٍٝ ح١ٌٙىٍش ػٕذ 

 ِذسط حٌؼاللخص حالٔغخ١ٔش -أ

 ٔظش٠ش حٌز١جش -ب

 ٔظش٠ش حٌظشف١ش -ج

 حٌظٕظ١ُ حٌؼٍّٟ ٌٍؼًّ -د

 

  ٚحؿذ:١ٌظ ِٓ ػٛحًِ حٌظشف١ش

 .كـُ ححٌّئعغش -أ

 . ػّش حٌّئعغش -ب

٘ذف حٌّئعغش   -ج

 حعظشحط١ـ١ش حٌّئعغش  -د
 

 :ًِ حٌظشف١ش١ٌظ ِٓ ػٛح

 . كـُ حٌّٕظّش -أ

 . ػّش حٌّٕظّش -ب

 . كقش حٌّٕظّش فٟ حٌغٛق -ج

 . حعظشحط١ـ١ش حٌّٕظّش -د

 

 :ػٛحًِ حٌظشف١ش١ٌظ ِقٕفخً مّٓ 

ػّش حٌّٕظّش  -أ

 حٌز١جش -ب

حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّغظؼٍّش   -ج

 كـُ حإلٔظخؽ -د

 

 : ٠ّؼً ػّش حٌّٕظّٗ ٚحكذح ِٓ ػٛحًِ

حأللذ١ِٗ   -أ

حٌظشف١ٗ   -ب

حإلعظ١شحط١ـ١ٗ   -ج

حألِؼ١ٍٗ  -د
 

 2:ِٓ مّٓ ػٛحًِ حٌظشف١ش

 . كـُ حالٔظخؽ حٌغٕٛٞ -أ

 . ػذد حٌؼّخي -ب

 . ػّش حٌّٕظّش -ج

 . طىٍفش حالعظؼّخسحص -د
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 :٠ّؼً ػّش حٌّٕظّش

ػٕقشحً ظشف١خ  -أ

 .ػٕقشحً ر١ج١خ -ب

 .ػٕقشحً ك٠ٛ١خ -ج

 ػٕقشحً طٕخفغ١خ -د
 

 :حٌخخسؿٟ ٘ٛػخًِ حٌظشف١ش 

 . حٌّٕخفغْٛ -أ

 . حٌز١جش -ب

 . كـُ حٌّئعغش -ج

 ِغظٜٛ ططٛس حٌظىٌٕٛٛؿ١خ -د
 

 :طذخً حالعظشحط١ـ١ش مّٓ 

 ظشٚف حٌظشف١ش -أ

 ػٛحًِ حٌظشف١ش -ب

 ؽشٚه حٌظشف١ش -ج

 ػٕخفش حٌظشف١ش -د
 

 :٠ؼذ كـُ حٌّٕظّش ِٓ 

 ػٛحًِ حٌظشف١ش -أ

 ػٛحًِ حإلٔظخؿ١ش -ب

 ػٕخفش حٌظشفٟ -ج

 طىخ١ٌف حإلٔظخؽ -د

 

طؼظزش ٔظش٠ش حٌظشف١ش كـُ حٌّٕظّش ٚحكذح ِٓ  

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش حٌخخسؿ١ش  -أ

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش حٌـخٔز١ش  -ب

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش حٌذحخ١ٍش  -ج

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش غ١ش حٌّّٙش  -د
 

طؼظز١ش ٔظش٠ش حٌظشف١ش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ٚحكذ ِٓ  

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش حٌخخسؿ١ش  -أ

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش حٌـخٔز١ش  -ب

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش حٌذحخ١ٍش  -ج

 حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش غ١ش حٌّّٙش  -د
 

 : ٌٍّٕظّش حٌؼٛحًِ حٌظشف١ش حٌذحخ١ٍش ِٓ 

حأللذ١ِٗ   -أ

 ر١جشحي -ب

حإلعظ١شحط١ـ١ٗ   -ج

حألِؼ١ٍٗ  -د
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: طظؤػش ١٘ىٍش حٌّٕظّش رـ

 حٌّشكٍش حٌظخس٠خ١ش حٌظٟ طظٙش ف١ٙخ -أ

 ػّش حٌّٕظّخص حٌّٕخفغش -ب

 كـُ حٌّئعغخص حٌّٕخفغش -ج

 ؿٛدس حٌّٕظـخص -د

 

١ٌظ ٌٍٛلض دٚسحً فٟ ١٘ىٍش حٌّٕظّخص  

 ػّش حٌّٕظّش -أ

 ٚلض ظٙٛس حٌّٕظّش -ب

 طخس٠خ حٌّٕظّش -ج

 ػّش حٌّذ٠ش -د

 

 :ال ٠ئدٞ طمذَ حٌّٕظّش فٟ حٌؼّش اٌٝ

 . حٔظؾخس حٌشٚط١ٓ -أ

 . وؼشس حإلؿشحءحص -ب

 . لٍش حٌّزخدسحص -ج

 . وؼشس حٌٕضحػخص -د

 

:  ِغ طمذَ حٌّٕظّش فٟ حٌؼّش

.  طمً حإلؿشحءحص -أ

.  طض٠ذ حٌّزخدسحص -ب

. ٠ٕظؾش حٌشٚط١ٓ -ج

 .٠مً حٌظؼم١ذ -د

 

 :اعظمشحس حٌز١جش ٠غخػذ ػٍٝ حٌظؼٛد ػٍٝ حٌؼًّ ِٚٓ ػُ 

ال ٠ّىٓ أْ ٠ٕظؾش حٌشٚط١ٓ    -أ

طمً حإلؿشحءحص   -ب

٠ٕظؾش حٌشٚط١ٓ   -ج

 وً ِخ عزك  -د

 

 : أظٙشص حألرلخع اْ ٌلـُ حٌّئعغش ػاللش رـ  

طخط١طٙخ ٚكـُ أظخؿٙخ   -أ

و١ّش أظخؿٙخ ٚطىخ١ٌفٙخ  -ب

ػّش٘خ ٚخزشطٙخ  -ج

 ١٘ىٍٙخ ٚطٕظ١ّٙخ  -د

 

 

  عمر المنظمة
: بٌنت األبحاث العدٌدة أن للوقت دورا فً كٌفٌة هٌكلة المنظمات من جانبٌن 

 المنظمة دور فً الهٌكلةللمرحلة التارٌخٌة التً تظهر فٌها - 1
  تنظٌم بسٌط, وسائل )كانت هٌكلة المنظمات فً بداٌة القرن العشرٌن مثال

 .تختلف عما هو موجود اآلن (...بسٌطة وحتى بدائٌة فً بعض الحاالت 
  تحتفظ هٌكلة المنظمة دائما بالطابع األصلً لها والذي ٌرجع إلى فترة

. ظهورها
لعمر المنظمة دور فً هٌكلتها  - 2

 .. ومع تقدم المنظمة فً العمر 
 ٌنتشر الروتٌن. 
  (تشكٌل العمل)تكثر اإلجراءات. 
 تقل المبادرات. 
 ٌزداد التعقٌد.............. 
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: ٠ىْٛ طٕظ١ُ حٌّئعغخص حٌقغ١شس ػِّٛخً 

 ِظذحخالً  -أ

 فؼزخً  -ب

 رغ١طخً  -ج

 ل٠ٛخً  -د

 

 : حٌّٕظّش وٍّخ وٍّخ صحد كـُ 

: وٍّخ صحد كـُ حٌّئعغش وٍّخ

. صحدص فؼخ١ٌش حالطقخي -أ

. طمٍقض حٌّغظ٠ٛخص حٌغ١ٍّش  -ب

. طمٍـ ِغظٜٛ حٌظخقـ -ج

 .صحدص حٌّغظ٠ٛخص حٌغ١ٍّش -د

 

:  وٍّخ صحد كـُ حٌّٕظّش 

  (حٌٙش١ِش)وٍّخ لٍض حٌّغظ٠ٛخص حإلدحس٠ش حٌظذس٠ـ١ش  -أ

  (حٌغ١ٍّش)وٍّخ صحدص حٌّغظ٠ٛخص حإلدحس٠ش  -ب

 طزمٝ حٌّغظ٠ٛخص حإلدحس٠ش وّخ ٟ٘  -ج

 وٍّخ لً ػذد حٌّٛظف١ٓ -د

 

 2:عش ػاللش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ر١ٙىٍش حٌّٕظّخصِٓ أرشص حألعّخء فٟ ِـخي دسح

 Cgandler -أ

 Stalker -ب

 Woodward -ج

 Burns -د

 

 :ِٓ أرشص حألعّخء فٟ ِـخي دسحعش ػاللش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ر١ٙى١ٍش حٌّٕظّخص 

 ٕ٘آ روش حإلعُ رخٌىخJOAN WOODWARDًِ -أ

 ALFRED CHANDLER -ب

 HERBERT SIMON -ج

 HENRI MINTZBERG -د

 

 : طزلغ فٟ Joan Woodwardوخٔض 

 دٚس حٌظىٌٕٛٛؿ١خ فٟ طلذ٠ذ كـُ حٌّٕظّخص -أ

 ػاللش ػ١ٍّش حإلٔظخؽ رظىٍفش حإلٔظخؽ فٟ حٌّٕظّخص حٌلذ٠ؼش -ب

 ػاللش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ ر١ٙىٍش حٌّٕظّخص -ج

 ػاللش حٌغٍطش رخٌظىٌٕٛٛؿ١خ فٟ حٌّٕظّخص -د

 

 حجم المنظمة 
 .عالقة بهٌكلها وتنظٌمهابٌنت األبحاث أن لحجم المؤسسة 

  تنظٌم بسٌط, تقسٌم )المؤسسة صغٌرة الحجم تكون هٌكلتها بسٌطة
 .(...بسٌط للعمل, موارد بسٌطة 

  زادت المستوٌات السلمٌةكلما زاد الحجم كلما. 

 كلما زادت المستوٌات السلمٌة كلما زاد مستوى التخصص. 

 التكنولوجٌا 
من أبرز األسماء فً مجال  واهتم الكثٌر من الباحثٌن بالعامل التكنولوجً
 Joan Woodwardدراسة عالقة التكنولوجٌا بهٌكلة المنظمات

1916-1971. 
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: ِٓ طٛفً ٌٍٕظخثؾ حٌظٟ طز١ٓ ػاللش ١٘ىٍش حٌّٕظّش رؼ١ٍّش حإلٔظخؽ ٘ٛ 

 Chandler -أ

 Woodward -ب

 Lawrence -ج

 Lorsch -د

 

 ف١ّخ ٠خـ ػاللش ١٘ىٍش حٌّٕظّش ١ٌWoodwardظ ِٓ أُ٘ حٌٕظخثؾ حٌظٟ طٛفٍض ا١ٌٙخ 

 : رؼ١ٍّش حإلٔظخؽ أْ فٟ كخٌش حإلٔظخؽ رخٌى١ّخص حٌقغ١شس

 . حٌظٕظ١ُ ِشْ -أ

 . حالطقخي عًٙ -ب

 . حٌـضء حألوزش ِٓ حالطقخي غ١ش سعّٟ -ج

 . حٌظٕظ١ُ أوؼش فشحِش -د

 

حُ٘ حٌٕظخثؾ فٟ ػاللش ١٘ىٍش حٌّٕظّش رؼ١ٍّخص حالٔظخؽ فٟ 

:  كخٌش حإلٔظخؽ رخٌٛكذس حٚ رخٌى١ّخص حٌقغ١شس 

 حٌظٕظ١ُ أوؼش فشحِش  -أ

 حٌظٕظ١ُ ِشْ  -ب

 حٌظظ١ُ حٌؾزىٟ  -ج

 حٌظٕظ١ُ أوؼشٖ سعّٟ -د

 

:   فخكذ ٔظش٠ش حإلعظشحط١ـ١ش أْ  Chandlerحعظخٍـ ؽخٔذٌش 

 ٌإلعظشحط١ـ١ش حػش غ١ش ِزخؽش ػٍٝ طٕظ١ُ ١٘ٚىٍش حٌّٕظّخص  -أ

 حالعظشحط١ـ١ش طنٍق فمو فٟ حٌّٕظّخص وز١شس حٌلـُ  -ب

 ِٕخفغش حٚ فشحع فٟ حٌغٛق .......ِغ ص٠خدس حٌّئعغخص ٚ ص٠خدس حٌؼشك  -ج

 ِغ وً طغ١١ش فٟ حإلعظشحط١ـ١ش ٠ىْٛ طغغ١ش فٟ ح١ٌٙىٍش ٚ حٌظٕظ١ُ -د

 

  رخٌؼاللش ر١ٓ Chandlerا٘ظُ 

 . ح١ٌٙىٍش ٚحٌز١جش -أ

 . حالعظشحط١ـ١ش ٚحٌز١جش -ب

 . ح١ٌٙىٍش ٚحالعظشحط١ـ١ش -ج

 ح١ٌٙىٍش ٚحٌّٛحسد -د

 

:  حْ ِغ وً طغ١١ش  فٟ حالعظشحط١ـ١ش Chandlerالكع   

 : رّالكظظٗ أْ ِغ وً طغ١١ش فٟ حإلعظشحط١ـ١ش Chandlerحؽظٙش 

.  ٠ؤطٟ طغ١ش ػٍٝ حػٍٝ ِغظٜٛ فٟ حٌّٕظّش -أ

. ٠ظٙش طغ١١ش فٟ ح١ٌٙىٍش ٚحٌظٕظ١ُ -ب

.  ٠ىْٛ حٌظغ١١ش ػٍٝ أدٟٔ ِغظٜٛ فٟ حٌّٕظّش -ج

. ٠ظٙش طغ١١ش فٟ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّغظؼٍّش -د

توصلت إلٌها تخص عالقة هٌكلة أهم النتائج التً 
 :وهً مبٌنة  فٌما ٌلًالمنظمة بعملٌة اإلنتاج

  ..فً حالة اإلنتاج بالوحدة أو بالكمٌات الصغٌرة
 .التنظٌم مرن- 1
 .االتصال سهل وأكثره غٌر رسمً- 2
 .اكثر التركٌز ٌكون على الوظٌفة التسوٌقٌة- 3

  ..فً حالة اإلنتاج بالكمٌات الكبٌرة
 .التنظٌم أكثر صرامة- 1
أكبر االهتمام ٌكون على وظٌفة اإلنتاج بسبب - 2

 .التركٌز على الحجم
 .التنظٌم أكثر رسمً- 3

 .. (كمٌات كبٌرة جدا)فً حالة اإلنتاج المستمر 
التنظٌم أكثر مرونة من الشكلٌن السابقٌن - 1
أكبر  (عدد المدٌرٌن إلى عدد العمال)نسبة التأطٌر - 2

 .من الحالتٌن السابقتٌن
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 2 :أْ ٌإلعظشحط١ـ١ش أػشح ِزخؽشحً ػChandlerٍٝاعظخٍـ 

 . سرل١ش حٌّئعغش -أ

 . ِىخٔش حٌّئعغش فٟ حٌغٛق -ب

 . طٕظ١ُ ١٘ٚىٍش حٌّٕظّخص -ج

 لذسس حٌّئعغش ػٍٝ حٌّٕخفغش -د

 

 ِزخؽشحً ػٍٝ ِٓ حعظخٍـ أْ ٌالعظشحط١ـ١ش أػشحً 

 : طٕظ١ُ ١٘ٚىٍش حٌّٕظّخص ٘ٛ

 Woodwar -أ

 MINTZBERG -ب

 CHANDLER -ج

 BURNS -د

 

 

 

: و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّخص ٚطٕظ١ّٙخ لخَ رٙخ حٌذسحعش حٌظٟ ر١ٕض حْ دسؿش حعظمشحس حٌز١جش طلىُ 

 .G Stalker & T Burns -أ

. Lorsh & Lawrence -ب

. Joen Woodwerd -ج

 .Mintzberg -د

 

:  ػٓ حٌز١جش طظنّٓ  Stalker and Burnsحٌذسحعش حٌؾ١ٙشس حٌظٟ حطٝ رٙخ عظٛوشص ٚر١شٔض 

 سأط ِخي ٌٗ دٚس فٟ ١٘ىٍش حٌّٕظّخص ٚطٕظ١ّٙخ  -أ

 حإلٔظخؽ ٠لىُ و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّخص ٚ طٕظ١ّٙخ  -ب

 دسؿش حإلعظمشحس حٌز١جش طلىُ و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّخص ٚ طٕظ١ّٙخ  -ج

حٌغٛق ٠لىُ ١٘ىٍش حٌّٕظّخص ٚ طٕظ١ّٙخ   -د

:   أBurns & Stalkerْ ظٙش ِٓ دحسعش 

آ١ٌخص حٌظٕغ١ك طلىُ و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّش  -أ

ػذد حٌّىٛٔخص ٠لىُ و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّش  -ب

حعظمشحس حٌز١جش ٠لىُ و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّخص  -ج

 دسؿش حعظمشحس حٌز١جش طلىُ و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّخ -د

 

 : ػٍٝ حٌؼاللش ر١ٓ Lawrence & Lorsh سوضص دسحعش  

 .دسؿش ػذَ حالعظمشحس ١٘ٚىٍش ٚطٕظ١ُ حٌّئعغش -أ

 . كذس حٌّٕخفغش ٚكـُ حٌّٕظّش -ب

 . ِغظٜٛ ِٙخسحص حٌّٕظّش ٚطٕظ١ّٙخ -ج

 . ػٛحًِ حٌظشف١ش ١٘ٚىٍش حٌّٕظّش -د

 

 

 

 األستراتٌجٌة 
كل الحظ أن مع وقدChandlerأهم باحث فً هذا المجال

 .تغٌٌر فً االستراتٌجٌة ٌكون تغٌٌر فً الهٌكلة والتنظٌم
 عند ظهورها, كانت المؤسسات تهتم  .. أنةبٌنت دراسات

بإنتاج منتج واحد أو تشكٌلة ضٌقة من المنتجات فكان 
ثممع زٌادة المؤسسات وزٌادة (ضٌقا افقٌا)تنظٌمها ممركزا 

العرض وبالتالً ارتفاع المنافسة تحول الصراع على 
مستوى السوقأصبحت المؤسسات ترٌد مكانة من السوق 

ومن  (تنوع)فاضطرت إلى زٌادة المنتجات من حٌث النوع 
, وصارت هٌكلة المؤسسات أكثر (التمٌٌز)حٌث األصناف 

 ثم انتبهت إلى خطر التبعٌة للموردٌن أو للزبائن  ,أفقٌة
العمودي بشكلٌه العلوي  (االندماج)فراحت تقوم باإلدماج 

التنظٌم حسب والسفلً وهذا أثر على تنظٌمها حٌث انتشر 
فً الوقت الحالً وألن المؤسسات صارت تركز على األقسام

 .المهنة األصلٌة لها فصار تنظٌمها أكثر تركٌزا
  استخلصChandler أن لالستراتٌجٌة أثرا مباشر 

 .على تنظٌم وهٌكلة المنظمات
 

o عامل خارجً ..البٌئة 
  تمت دراسات كثٌرة حول عالقة المنظمة بالبٌئة

طبٌعة )وكان فٌها التركٌز أكثر على طبٌعة البٌئة 
 .(العدوانٌة للبٌئة, عدم تجانسها, درجة تعقٌدها

  واهتم الباحثون بجوانب كثٌرة من البٌئة إال انهم
اعتقدوا أنها أهم )ركزوا خاصة على السوق 

 .(جانب للبٌئة
  ًالدراسة التً اشتهرت أكثر فً هذا المجال ه

 G Staker وT Burnsتلك التً قدمها 
 . والتً تتعلق باستقرار البٌئة(1966)

  أن درجة استقرار البٌئة جاء فً هذا الصدد
 .تحكم كٌفٌة هٌكلة المنظمات وتنظٌمها
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 : اٌٝ حٌٕظ١ـش أْ  Lorsh & Lawrenceطٛفً 

 دسؿش حعظمشحس حٌز١جش طلىُ و١ف١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّخص ٚطٕظ١ّٙخ -أ

 ٕ٘خن ػاللش ر١ٓ دسؿش ػذَ حالعظمشحس ١٘ٚىٍش حٌّٕظّخص -ب

 ػاللش حٌّٕظّش رغٛلٙخ ٠لذد ١٘ىٍظٙخ -ج

 ١٘ىٍش حٌّٕظّش طخنغ ٌمشحس حٌّذ٠ش حألٚي ٌٍّٕظّش -د

 

 : ّ٘خ1967فخكزخ ِقطٍق حٌظ١١ّض ٚ حالٔذِخؽ فٟ 

  BURNS and STAKERS عظٛوشص ٚ ر١شٔض  -أ

  LAWRENCEandLORASHٌٛسػ ٚ ٌٛسحٔظ -ب

 WOODWARٚٚدٚحسد  -ج

 ١ِMINTZBERGٕظضرشؽ  -د

 

 :ػٕذ ٔظش٠ش حٌظشف١ش ِغ ص٠خدس ػذَ اعظمشحس حٌز١جش 

٠ضدحد حٌظ١ّض   -أ

٠ضدحد حٌظخقـ   -ب

٠ضدحد حٌظزغ١و   -ج

 ٠ضدحد حإلٔظخؽ  -د

 

 

 

 

 

 

 

 :٘ٛحإلٔذِخؽ 

 حٌؼخًِ حٌظىٕخٌٛؿٟ  -أ

 ػ١ٍّش طٛك١ذ حٌـٙٛد حٌظٟ طمَٛ رٙخ حٌّئعغش  -ب

 حإلخظالف فٟ حٌغٍٛن  -ج

 ٚكذس حٌم١خدس -د

 

  

بدراسة فبٌنا فٌها أن هناك عالقة Lorsh 1967  و  Lawrence وقام كل من ..نحن أمام المنظمات العضوٌة التً تتأقلم مع بٌئتها
 .التمٌٌز واإلدماج: واستعماال مصطلحٌن أصبحا متداولٌنبٌن درجة عدم االستقرار وهٌكلة وتنظٌم المؤسسة 

 ..تمٌٌز المنظمة 
ٌزداد التمٌز  , فً السلوك وفً كٌفٌة تشغٌل الوحدات فً مختلف المستوٌات من أجل التجاوب مع البٌئة (االختالف) مستوى التمٌٌز 

 .مع زٌادة عدم استقرار البٌئة
 .. اإلدماج

 .كلما كان التمٌٌز قوي كلما زادت الحاجة إلى اإلدماج. عملٌة توحٌد الجهود التً تقوم بها المؤسسة
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 :كظخؽ فٟ حٌّٕظّخص حٌٝ ْ

طمغ١ُ حٌّٙخَ   -أ

 طـضثش حٌغٛق  -ب

 حٌقشحع  -ج

 حألسطزخه رخٌز١جش -د

 :ح١ٌٙىٍش ػٍٝ أٔٙخ Mintzberg ٠ؼشف ِٕظضرشؽ 

 ِـّٛػش حٌٛعخثً  حٌّغظؼٍّش ِٓ أؿً طمغ١ُ حٌؼًّ اٌٝ ِٙخَ ِٕفقٍش ِٚٓ أؿً طٕغ١ك ر١ٕٙخ  -أ

 ٔظخَ ِٓ ِذخالص ٚ حٌّؼخٌـش ٚ حٌّخشؿخص  -ب

 حٌغٍطش ٚ حٌّغج١ٌٛش  -ج

 ٚكذس حٌم١خدس -د

 
 :ٕ٘خن ِمخسرظخْ فٟ اػذحد ح١ٌٙخوً ّ٘خ

 طؾى١ٍ١ش ٚ كذ٠ؼش -أ

 والع١ى١ش ٚ كذ٠ؼش -ب

 لذ٠ّش ٚ ؿذ٠ذس -ج

 والع١ى١ش ٚ طؾى١ٍ١ش -د

 

 :٠غّٝ أ٠نخً ح١ٌٙىً حٌّقفٛفٟ 

 ١٘ىً كغذ حٌّؾشٚع -أ

 ١٘ىً كغذ حالٔظخؽ -ب

 ١٘ىً رخاللغخَ -ج

 ١٘ىً حفمٟ -د

 

: ٠غّٝ ح١ٌٙىً حٌّقفٛفٟ 

. ١٘ىً كغذ حٌٛظخثف -أ

١٘ىً كغذ حٌّؾشٚع  -ب

. ١٘ىً كغذ حاللغخَ -ج

١٘ىً كغذ حٌّٕظؾ  -د

 

 : ٘ٛ 1982 ِٓ ؿخء رخٌّمخسرش كغذ حٌظؾى١الص فٟ

 MINTZBERG -أ

 FAYOL -ب

 TAYLOR -ج

 ARGYRIS -د

 الهٌكلة على أنها مجموعة الوسائل المستعملة Mintzbergٌعرف  
. من أجل تقسٌم العمل إلى مهام منفصلة ومن أجل التنسٌق بٌنها

.. أنواع الهٌاكل 
. كالسٌكٌة وتشكٌلٌة: مقاربتان فً إعداد الهٌاكل

المقاربة الكالسٌكٌة - 1
تقسٌم ..  فً Taylor,, تعود المقاربة الكالسٌكٌة إلى أعمال كل من 

 Fayol التخصص فً العمل و– العمل 
. مبدأ وحدة القٌادة خاصة..   فً 

 المقاربة حسب التشكٌالت- 2
فً 1982  فً Mintzbergالمقاربة حسب التشكٌالت جاء بها 

 The structuring of organizationsكتابه 
هً تلخٌص وإثراء لنظرٌة الظرفٌةقدم فً هذا الكتاب مقاربة شاملة 

حسب ٌحلل المنظمة للمنظمة
 .مكوناتها .1
 .العالقة بٌن مكوناتها .2
 .وزن كل منها فً الهٌكلة .3
 

 سادسةالـمـحاضـرة ال
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 :  رـ Mintzberg ؿخء 1982فٟ 

 حٌّمخسرش كغذ حٌظؾى١الص -أ

 ٔظش٠ش حٌّٕظّخص حٌلذ٠ؼش -ب

 ٔظش٠ش حٌظشف١ش -ج

 ٔظش٠ش حٌّؼخِالص -د

 

 : ِٓ ؿخء رخٌّمخسرش كغذ حٌظؾى١الص ٘ٛ حٌؼخٌُ ِٕظضرشؽ ٚرٌه فٟ ػخَ 

 1988َ -أ

 1986َ -ب

 1937َ -ج

 1982َ -د

 

  2: حٌّٕظّٗ كغذ Mintzbergال ٠لًٍ

ٚظخثفٙخ   -أ

ِىٛٔخطٙخ   -ب

حٌؼاللٗ ر١ٓ ِىٛٔخطٗ  -ج

 ٚصْ ِىٛٔخطٙخ فٟ ح١ٌٙىٍٗ -د
 

 : فٟ حٌّمخسرش كغذ حٌظؾى١الص ال طلًٍ  حٌّٕظّش كغذ

 . ِىٛٔخطٙخ -أ

 . حٌّٛحسد حٌّظخكش ٌّىٛٔخطٙخ -ب

 . حٌؼاللش ر١ٓ ِىٛٔخطٙخ -ج

 . ٚصْ ِىٛٔخطٙخ فٟ ح١ٌٙىٍش -د
 

: ١ٌMintzbergظ ِٓ ػٕخفش طل١ًٍ حٌّٕظّخص ػٕذ 

ِىٛٔخص حٌّٕظّش  -أ

حٌؼاللش ر١ٓ ِىٛٔخص حٌّٕظّش  -ب

ٚصْ ِىٛٔخص حٌّٕظّش  -ج

 كـُ حٌّٕظّش -د
 

:  ِٓ خالي حٌؼاللش ر١ٓ ِىٛٔخص حٌّٕظّش ٠ّىٓ 

. طل١ًٍ ططٛس حٌّٕظّش -أ

. طل١ًٍ حٌّٕظّش  -ب

. حػذحد حعظشحط١ـ١ش حٌّٕظّش -ج

 .لشحءس ػمخفش حٌّٕظّش -د
 

:   ػذد ِىٛٔخص حٌّٕظّش ٘ٛ  أMintzbergْ ٠ؼظزش 

 ِىٛٔخص 4 -أ

 ِىٛٔخص 5 -ب

 ِىٛٔخص 6 -ج

  ِىٛٔخص7 -د
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:  ِىٛٔخص_______ ِىٛٔخص حٌّٕظّخطٟ Mintzbergكذد ١ِٕظضرشؽ 

 : ِىٛٔخص حٌّٕظّش فٟ ـــــــــ ِىٛٔخصMINTZBERGكذد  ١ِٕظضرشؽ 

 10 -أ

 4 -ب

 5 -ج

 3 -د

  Mintzberg 2 :١ٌظ ِٓ ِىٛٔخص حٌّٕظّش كغذ

 . حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -أ

 . ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ب

 . حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -ج

 . ح١ٌٙجش حالعظشحط١ـ١ش -د
 

 ٚحكذ ِٓ Mintzberg طّؼً ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش ػٕذ

 . ِىٛٔخص حٌّٕظّش -أ

 . ػٕخفش حٌظشف١ش -ب

 . آ١ٌخص حٌظٕغ١ك -ج

 . ١٘خوً حٌّٕظّش -د
 

 :  ال ٠ذخً مّٓ ِىٛٔخص حٌّٕظّش

 . حٌخو حٌغٍّٟ -أ

 . حٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ -ب

 . حٌذػُ حٌظىٌٕٛٛؿٟ -ج

 . حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -د
 

 :  ١ٌظ ِٓ ِىٛٔخص حٌّٕظّش

. حٌّشوض حٌؼٍّٟ -أ

. حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -ب

. حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -ج

 .حٌمّش حإلدحس٠ش -د

 

:  ٠ّؼً حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ ٚحكذحً ِٓ 

ٔؾخهخص حٌّئعغش  -أ

ِىٛٔخص حٌّٕظّش  -ب

ِغظ٠ٛخص حٌمشحس  -ج

 أٔٛحع طٕظ١ُ حإلٔظخؽ -د
 

:  طذخً ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش مّٓ 

. ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ ٌٍّٕظّش  -أ

. ػٛحًِ ِغظٜٛ حٌظىٌٕٛٛؿٟ ٌٍّٕظّش -ب

. ِىٛٔخص حٌّٕظّش -ج

 .ِغظ٠ٛخص حٌّٕظّش -د
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 :  ٚحكذح ِٓ ٠Mintzbergّؼً حٌخو حٌغٍّٟ ػٕذ 

 ػٛحًِ حإلٔظخؿ١ش -أ

 ِٕخهك حٌظٕغ١ك -ب

 ِشحوض حٌمشحس -ج

 ِىٛٔخص حٌّٕظّش -د
 

 : ؿخص أٚ حٌخذِخص أٚ طغخػذ ػٍٝ أظخؿٙخ ٘ٛ ٠نُ حٌؼٕخفش حٌظٟ طٕظؾ رٕفغٙخ حٌّٕض

ِشوض حٌم١خدس  -أ

ِشوض حٌؼ١ٍّخص  -ب

ِشوض حإلٔظخؽ  -ج

 ِشوض حٌظٕف١ز -د
 

: ٠نُ ِشوض حٌؼ١ٍّخص 

 حٌؼٕخفش حٌظٟ طٕظؾ رٕفغٙخ أٚ طغخػذ ػٍٝ حالٔظخؽ -أ

 حالدحسس حٌؼ١ٍخ -ب

 حٌخزشحء -ج

 حٌّل١ٍٍٓ -د
 

:  ٠نُ  mintzbergِشوض حٌؼ١ٍّخص كغذ ١ِٕظضرشؽ

حالدحسس حٌؼ١ٍخ  -أ

حالدحسس حٌٛعطٝ   -ب

وً حٌّىٛٔخص حٌظٟ طغخُ٘ فٟ حعظّشحس٠ش حٌّئعغش   -ج

 حٌمٜٛ حٌّظفخٚمش ِغ حٌز١ٕش -د

 :٠MINTZBERGؼظزش ـــــــــ ٌذ حٌّٕظّش كغذ  ١ِٕظضرشؽ 

 حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -أ

 ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ب

 حٌخو حٌغٍّٟ -ج

 ِشوض حٌؼ١ٍّخص -د
 

:  ِٓ حٌؼ١ؼ ٚحٌزمخء ٘ٛ  (حٌّٕظّشأٞ ) حٌزٞ ٠ّىٓ وً حٌّىٛٔخص 

. حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -أ

.                   حٌخو حٌغٍّٟ -ب

. حٌخو حألفمٟ -ج

 حٌّشوض حٌؼٍّٟ حٚ ِشوض حٌؼ١ٍّخص -د

 

 :طلظٛٞ حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش ػٍٝ

 . حالدحسس حٌؼ١ٍخ -أ

 . حالدحسس حٌٛعطٝ -ب

 . حالدحسس حإلؽشحف١ش -ج

 . حالدحسس حٌّئلظش -د

  ..مركز العملٌات
 ٌضم العناصر التً تنتج بنفسها المنتجات أو الخدمات أو تساعد على إنتاجها. 

 هذا المركز هو لب المنظمة. 

  من العٌش و البقاء (أي المنظمة)ٌمّكن كل المكونات هو الذي. 
 

  .. القمة االستراتٌجٌة
  (مدٌرون, مستشارون)تضم اإلدارة العلٌا. 
  (تحقٌق رسالتها)تمّكن المنظمة من القٌام بمهمتها. 
  مع والبٌئة (المتعاملة)تمثل القوة المفاوضة. 
 تبحث عن خدمة القوى المتحكمة فً المنظمة أو التً لها سلطة علٌها. 
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 :MINTZBERGطنُ حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش كغذ  ١ِٕظضرشؽ 

 حإلدحسس حٌؼ١ٍخ -أ

 حإلدحسس حٌٛعطٝ -ب

 حإلدحسس حإلؽشحف١ش -ج

 حإلدحسس حٌذ١ٔخ -د
 

:  ِغ حٌز١جش ٟ٘  (حٌّظؼخٍِش)حٌظٟ طّؼً حٌمٛس حٌّفخٚمش 

. ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش  -أ

. حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش  -ب

. ح١ٌٙجش حٌؾشحث١ش  -ج

 .ح١ٌٙجش حالدحس٠ش -د

 

- : ٘ٛ Mintzberg ِخ ٠شرو ر١ٓ حٌمّٗ حإلعظ١شحط١ـ١ٗ ِٚشوض حٌؼ١ٍّخص ػٕذ

حٌخو حإلدحسٞ   -أ

حٌخو حٌغٍّٟ   -ب

حٌغٍُ حٌؼّٛدٞ   -ج

 حٌخو حٌؼّٛدٞ -د

 

:  ٠شرو حٌخو حٌغٍّٟ Mintmbergفٟ ٔظش٠ش ١ِٕظضر١شؽ 

. ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش رّشوض حٌؼ١ٍّخص -أ

. حٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ رخ١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ب

حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش رّشوض حٌؼ١ٍّخص  -ج

 .حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش رخٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ -د

 

 :ح١ٌٙجش حٌظٟ طشرو ر١ٓ حٌمّش حإلعظشحط١ـ١ش ٚ ِشوض حٌؼ١ٍّخص ٟ٘ 

حٌؼّٛد حألعخعٟ  -أ

 حٌؼّٛد حٌّلٛسٞ -ب

 حٌخو حٌغٍّٟ -ج
 

 :حٌخو حٌغٍّٟ ٠شرو ر١ٓ 

 حٌمّش حألعظشحط١ـ١ش ٚحٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ -أ

 ِشوض حٌؼ١ٍّخص ٚحٌمّش حألعظشحط١ـ١ش -ب

 حٌذػُ حٌظىٌٕٛٛؿٟ ِٚىٛٔخص حٌّٕظّش -ج

 حٌذػُ حٌظىٌٕٛٛؿٟ -د

 

 

 

 ..الخط السلمً 
 ٌربط بٌن القمة االستراتٌجٌة ومركز العملٌات. 
 الخط الذي من خالله تصل توجٌهات القمة االستراتٌجٌة إلى المنفذٌن. 
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 : طنُ ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش 

 حٌّل١ٍٍٓ ٚحٌخزشحء حٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ رخٌظخط١و ٚطل١ًٍ حٌؼًّ -أ

 حٌفخػ١ٍٓ فٟ حٌّٕظّش -ب

 أفلخد حٌمشحس رخٌّٕظّش -ج

حإلدحسس حٌٛعطٝ فمو  -د

 

 

 : Mintzbeطنُ ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش فٟ طؾى١الص ١ِٕظضر١ش 

حٌّل١ٍٍٓ ٚحٌخزشحء حٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ رخٌظخط١و ٚ طل١ًٍ حٌؼًّ,  -أ

حٌّل١ٍٍٓ ٚحٌخزشحء حٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ رّشحلزش حٌؼ١ٍّخص  -ب

حٌّل١ٍٍٓ ٚحٌخزشحء حٌز٠ٓ ٠ؾشفْٛ ػٍٝ حرذ  -ج

 حٌّل١ٍٍٓ ٚحٌخزشحء حٌز٠ٓ ٠مذِْٛ حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -د
 

  ح١ٌٙجش حٌظٟ طنُ حٌّل١ٍٍٓ ٚحٌخزشحء حٌمخث١ّٓ رخٌظخط١و ٚطل١ًٍ حٌؼًّ Mintzbergػٕذ 

 حٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ  -أ

 ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش  -ب

 ١٘جش حالعظؾخسس  -ج

 فش٠ك حٌظفى١ش  -د
 

: ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش طّؼً د 

حطقخي سعّٟ  -أ

طظزغ ٌٍخو حٌغٍّٟ  -ب

حطقخي غ١ش سعّٟ  -ج

 حطقخي حفمٟ -د

 : حٌظٟ طمذَ حٌذػُ ٌٍّٕظّش ِٓ أؿً حٌظؾغ١ً ٟ٘ حٌذحخ١ٍشح١ٌٙجخص 

حٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ  -أ

 حٌذػُ حٌظىٌٕٛٛؿٟ -ب

 حٌذػُ حٌفٕٟ -ج

 ِشوض حٌؼ١ٍّخص -د

 :MINTZBERGحٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ كغذ  ١ِٕظضرشؽ 

 حٌّل١ٍٍٓ ٚ حٌخزشحء حٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ رخٌظخط١و ٚ طل١ًٍ حٌؼًّ -أ

 وال١ٌٙجخطخٌذحخ١ٍشحٌظ١ظمذِخٌذػٍٍّّٕظّشِٕؤؿالٌظؾغ١ً -ب

 ٠شرو حٌم١ّش حالعظشحط١ـ١ش رّشوض حٌؼ١ٍّخص -ج

 حٌؼٕخفش حٌظٟ طٕظؾ رٕفغٙخ حٌّٕظـخص أٚ حٌخذِخص أٚ طغخػذ ػٍٝ حٔظخؿٙخ -د

  ..الهٌئة التكنولوجٌة
 تضم المحللٌن والخبراء الذٌن ٌقومون بالتخطط وتحلٌل العمل. 
 ًال ٌتبعون للخط السلم. 
 ًلهم اتصال غٌر رسم. 

  .. الدعم اللوجٌستً
 كل الهٌئات الداخلٌة التً تقدم الدعم للمنظمة من أجل التشغٌل. 
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: ال ٠ظُ حٌظٕغ١ك ِٓ خالي

 ح١ٌٙجش حٌّؾشفش -أ

 حػذحد حٌّؼخ١٠ش -ب

 حٌؼّالء -ج

 حٌظؼخْٚ حٌّظزخدي -د

 

 :ال ٠ظُ حٌظٕغ١ك ِٓ خالي

 . ح١ٌٙجش حٌّؾشفش -أ

 . حػذحد حٌّؼخ١٠ش -ب

 . حٌؼ١ًّ -ج

 حٌظؼخْٚ حٌّظزخدي -د

 

:   MINTZBERGكقش

.  ح١ٌخص ٌٍظٕغ١ك6 -أ

.  ح١ٌخص ٌٍظٕغ١ك7 -ب

.  ح١ٌخص ٌٍظٕغ١ك5 -ج

 . ح١ٌخص ٌٍظٕغ١ك8 -د

 

:  فٟ ِـخي حٌظٕغ١ك ر١ٓ ِىٛٔخص حٌّٕظّش

. ال ٠ّىٓ حْ ٠ظٛحؿذ أوؼش ِٓ آ١ٌٗ فٟ ٔفظ حٌٛلض -أ

. ٠ّىٓ حْ ٠ظٛحؿذ أوؼش ِٓ ح١ٌش فٟ ٔفظ حٌٛلض -ب

. طلشؿ حٌّئعغش ػٍٝ حعظؼّخي ح١ٌش ٚحكذٖ فٟ ٔفظ حٌٛلض -ج

 .ال طشمٝ حٌّئعغش رخ١ٌش ٚحكذٖ فٟ ٔفظ حٌٛلض -د

 

:  ح١ٌخص ٌٍظٕغ١ك ٟ٘ Mintzberg5كقش ١ِٕظضر١شؽ 

طٛك١ذ حٌّٙخسحص ,طٛك١ذ ٔظخثؾ حٌؼًّ ,طٛك١ذ حؿشحءحص حٌؼًّ ,حالؽشحف حٌغ١ش ِزخؽش ,ٌظؼخْٚ حٌّؾظشن ح -أ

. حالدحسس رخال٘ذحف, حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي , حالؽشحف حٌّزخؽش, حٌّغجئ١ٌش,حٌغٍطش -ب

حالؽشحف ,حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي, طٛك١ذ ِؼخ١٠ش حالؿشحءحص, طٛك١ذ ِؼخ١٠ش حٌٕظخثؾ , طٛك١ذ حٌّٙخسحص -ج

حٌّزخؽش 

. طٛك١ذ ِؼخ١٠ش حٌٕظخثؾ, حٌظؼذ٠ً حٌٝ طٛك١ذ ِؼخ١٠ش حالؿشحءحص, حٌّشوض٠ش, حالؽشحف حٌّزخؽش -د

: ال ٠ظُ حٌظٕغ١ك رخٌّٕظّش ِٓ خالي 

 طٛك١ذ ِؼخ١٠ش حالؿشحء -أ

 حالؽشحف حٌّزخؽش -ب

 حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي -ج

 طٛك١ذ أعٍٛد حٌم١خدس -د

 

 

  .. آلٌات التنسٌق
 بعد تقسٌم العمل بٌن المكونات, ٌأتً التنسٌق بٌن هذه المكونات

الهٌئة ٌمكن أن ٌتم التنسٌق بالطرٌقة التقلٌدٌة, أي عن طرٌق و
بٌن المعنٌٌن التعاون المتبادل , وٌمكن أن ٌتم من خالل المشرفة

 ..إعداد معاٌٌرأو من خالل 
آلٌات للتنسٌقٌمكن أن ٌتواجد أكثر خمسة Mintzberg حصر

 .من آلٌة فً نفس الوقت
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٠ذخً مّٓ ٘زٖ ح١ٌ٢خص   ,  آ١ٌخص ٌٍظٕغ١ك فٟ حٌّٕظّخصMINTZBER 5 كقش

 . حٌظؼذ٠ً حٌّزخدي -أ

 . حٌظزخدي ٌٍخزشحص -ب

 . حإلؽشحف غ١ش حٌّزخؽش -ج

 حٌشلخرش حٌّئلظش -د
 

ٚحؿذ    : ٠ّؼً حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي

ٚحكذح ِٓ أعخ١ٌذ حٌظلف١ض   -أ

ٚحكذٖ ِٓ هشق حٌظٕغ١ك   -ب

ٚحكذٖ ِٓ ٚعخثً ١٘ىٍش حٌّٕظّٗ   -ج

 هش٠مش ٌإلطقخي -د
 

٠ؼٕٟ حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي أْ حٌظٕغ١ك ٠ظُ ر١ٓ 

ؿٙخص ِٓ ٔفظ حٌّغظٜٛ   -أ

ؿٙخص ِٓ ِغظ٠ٛخص ِخظٍفٗ   -ب

ؿٙٗ ِٓ ِغظٜٛ أػٍٝ ٚؿٙٗ ِٓ ِغظٜٛ أدٔٝ  -ج

 ؿٙٗ ِٓ ِغظٜٛ أدٔٝ ٚؿٙٗ ِٓ ِغظٜٛ أػٍٝ -د
 

  2:حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي ٘ٛ

 . و١ف١ش طلغ١ٓ حٔظخؿ١ش حٌّٕظّش -أ

 . آ١ٌش ٌظٕغ١ك حٌؼًّ فٟ حٌّٕظّش -ب

 . هش٠مش ٌظلغ١ٓ مزو ح٢الص فٟ حٌٛسؽش -ج

 .سلخرش ِظزخدٌش ر١ٓ حٌٛسػ فٟ حٌّٕظّش -د
 

:  حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي ٘ٛ ٚحكذ ِٓ 

ِىٛٔخص حٌّٕظّش  -أ

آ١ٌخص حٌظٕغ١ك  -ب

و١ف١خص حٌظؼخْٚ فٟ حٌّٕظّش  -ج

 هشق حٌظلف١ض -د
 

:  ػٕذِخ ٠ظُ حٌظٕغ١ك ر١ٓ ؿٙخص ِٓ ٔفظ حٌّغظٜٛ ِٓ خالي حطقخي غ١ش سعّٟ فٙزح ٠غّٝ

 .حٌظقل١ق حٌّظزخدي -أ

. حٌظٕغ١ك حٌّظزخدي  -ب

. حٌظٕغ١ك حٌّظغخٚٞ -ج

 .حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي -د

 

 : ٠ؼٕٟ أْ Mintzbergحٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي فٟ ٔظش٠ش ١ِٕظضر١شؽ 

 .حٌظٕغ١ك ٠ظُ ر١ٓ ؿٙخص ِٓ ِغظ٠ٛخص حالدحسس حٌؼ١ٍخ ِٓ خالي حطقخي سعّٟ -أ

. حٌظٕغ١ك ٠ظُ ر١ٓ ؿٙخص ِخظٍفش ِٓ خخسؽ حٌّٕظّش ِٓ خالي حطقخي سعّٟ -ب

. حٌظٕغ١ك ٠ظُ ر١ٓ ػذس ؿٙخص ِٓ ِغظ٠ٛخص ِخظٍفش ِٓ خالي حطقخي سعّٟ -ج

. حٌظٕغ١ك ٠ظُ ر١ٓ ؿٙخص ِٓ ٔفظ حٌّغظٜٛ ِٓ خالي حطقخي غ١ش سعّٟ -د

  .. آلٌات التنسٌق
التعدٌل المتبادل - 1

التنسٌق ٌتم بٌن جهات من نفس ٌعنً التعدٌل المتبادل أن 
عامل ٌنسق مع ) المستوى من خالل اتصال غٌر رسمً

 .(...عامل
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 : ٘ٛ ] ِٕفز٠ٓ [ ألهشحف أخشٜ ] ِذ٠ش [ حٌظٕغ١ك حٌزٞ ٠ظُ ِٓ خالي أٚحِش خخفش ٠ؼط١ٙخ هشف

 . حإلؽشحف غ١ش حٌّزخؽش -أ

 . حإلؽشحف حٌّزخؽش -ب

 . حإلؽشحف حٌّئلض -ج

 . حإلؽشحف حٌّفٛك -د

 

  ١٠:2ش اؿشحءحص حٌؼًّ ٠ّؼً طٛك١ذ ِؼخ

 . ٚحكذحً ِٓ هشق حٌشلخرش فٟ حٌّٕظّش -أ

 . ٚحكذس ِٓ آ١ٌخص حٌظٕغ١ك فٟ حٌّٕظّش -ب

 . ٚحكذس ِٓ ؽشٚه حٌـٛدس فٟ حٌّٕظّش -ج

 .ؽشهخ أعخع١خ إلدحسس حٌٛسؽش حٌقٕخػ١ش -د

 

 طٛك١ذ ِؼخ١٠ش اؿشحءحص حٌؼًّ ٟ٘ 

 ٚحكذس ِٓ ح١ٌخص حٌظٕغ١ك  -أ

 ٚحكذس ِٓ ر١ٓ هشق طلغ١ٓ حٌـٛدس  -ب

 ٚحكذ ِٓ ّٔخرؽ حٌظلغ١ٓ حٌّغظّش  -ج

 ٚحكذ ِٓ حعخ١ٌذ ٚمغ حٌّؼخ١٠ش  -د

 

 - : ٚحكذٖ ِٓ Mintzberg حثؾ حٌؼًّ ػٕذ ٠ّؼً طٛك١ذ ٚحػذحد ِؼخ١٠ش ٔض

آ١ٌخص حٌظخط١و   -أ

آ١ٌخص حٌشلخرٗ   -ب

آ١ٌخص حٌظٕظ١ُ   -ج

 آ١ٌخص حٌظٕغ١ك -د

 

 : ِٓ ؿخء رظٛك١ذ ِؼخ١٠ش ٔظخثؾ حٌؼًّ ٘ٛ 

 Taylor -أ

 Gantt -ب

 Mintzberg -ج

 Mayo -د

 

 :طٛك١ذ حٌظؤ١ً٘ ِٓ حلظشف 

 Foyal -أ

 Mintzberg -ب

 Ford -ج

 Maslow -د
 

 : Mintzbergحٌّغجٛي ػٓ طٛك١ذ ِؼخ١٠ش حؿشحءحص حٌؼًّ كغذ ١ِٕظضر١شؽ 

. ِشوض حٌؼ١ٍّخص  -أ

. حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -ب

. ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ج

.  حٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ -د

  .. آلٌات التنسٌق
اإلشراف المباشر - 2

ألطراف أخرى  (مدٌر)من خالل أوامر خاصة ٌعطٌها طرف ٌتم اإلشراف المباشر 
 .(منفذٌن)

 

  .. آلٌات التنسٌق
توحٌد معاٌٌر إجراءات العمل - 3

تقوم الهٌئة التكنولوجٌة بإعداد معاٌٌر ومقاٌٌس للعمل تلزم 
 .القائمٌن على تنفٌذ هذا العمل

 

  .. آلٌات التنسٌق
توحٌد معاٌٌر نتائج العمل - 4

ٌتم التنسٌق من خالل إعداد الهٌئة التكنولوجٌة لمعاٌٌر تقٌٌم األداء لمختلف األعمال 
 .(...تجاري, صناعً)
 

 

  .. آلٌات التنسٌق
 (المهارات)توحٌد التأهٌل - 5

 .ٌتم التنسٌق من خالل ضمان التدرٌب قصد تحسٌن مؤهالت األفراد
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:  حٌٝ Mintzbergكغذ ١ِٕظضر١شؽ  (حٌّٙخسحص )٠ٙذف طٛك١ذ حٌظؤ١ً٘ 

طشل١ش حالفشحد  -أ

ٔمً حالفشحد  -ب

رمخء حالفشحد فٟ ٔفظ حٌّٛلغ حٌٛظ١فٟ  -ج

 طلغ١ٓ ِئ٘الص حالفشحد -د
 

: حٌّؼخفش٠ٓ ........  ِٓ سٚحد ٔظش٠خص ٠Mintzbergؼظزش ١ِٕظضر١شؽ 

. حٌىالع١ى١ش -أ

. حٌٕظُ -ب

حاللظقخد٠ش  -ج

 .حٌظشف١ش -د

 :ٚحكذ ِٓ أرشص سٚحد حٌٕظش٠ش حٌظشف١ش

 ELTON MAYO أٌظْٛ ِخ٠ٛ -أ

 ١٘HERZBERGشصر١شؽ  -ب

 MINTZBERG ١ِٕظضرشؽ  -ج

 IBRAHAM MASLOWأرشح٘خَ ِخعٍٛ  -د

 

 Mintzberg:ح١ٌٙخوً حٌّّىٕش ٌٍّٕظّش ٚحٌظٟ كذد٘خ 

 .  ١٘خو3ً -أ

 . ١٘خو4ً -ب

 .  ١٘خو5ً -ج

 .  ١٘خو6ً -د

 

 

 

 

 

 : ال طظ١ّض ح١ٌٙىٍٗ حٌزغ١طٗ رـ

حٌظٕغ١ك ِٓ خالي حإلؽشحف حٌّزخؽش   -أ

حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي   -ب

ع١طشس حٌمّٗ حإلعظ١شحط١ـ١ٗ   -ج

 حٌم١خدٖ حٌىخسص١ِٗ ػِّٛخ -د

 

:  حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش طغ١طش فٟ كخٌش

حٌّٕظّش حٌظم١ٍذ٠ش  -أ

ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش  -ب

حألد٘ٛلشحه١ش  -ج

 حٌز١شٚلشحه١ش -د

 

  .. تأقلم الهٌكلة
. الهٌكلة تتأقلم مع البٌئة .1
. التأقلم وسٌلة لتماشً المنظمة مع بٌئتها .2
. أفضل هٌكلة هً األنسب نظرا لموارد المنظمة ولظروفها وبٌئتها .3
. ال توجد هٌكلة صالحة لكل الحاالت والمنظمات .4
 .  إلى التخلً نهائٌا عن هذه الفكرةMintzbergلقد أدى عمل   .5
 Mintzberg  من رواد نظرٌة الظرفٌة المعاصرٌن . 

.. Mintzbergالتشكٌالت الخمسة لـ 
تحدٌد خمسة هٌاكل  إلى Mintzbergباالعتماد على آلٌات التنسٌق وعناصر الظرفٌة, توصل  

.. ممكنة للمنظمة حسب سٌطرة أحد المكونات للمنظمة
 

 

 ..Mintzbergالتشكٌالت الخمسة لـ 

 :تتمٌز بماٌلً الهٌكلة البسٌطة- 1
 .التنسٌق من خالل اإلشراف المباشر -
 .سٌطرة القمة االستراتٌجٌة -
 .القٌادة عموما كارٌزمٌة -
 .لٌونة وقدرة على التأقلم مع البٌئة -
 
 
 

 



 39- 2      39-1     38الصيفي      38- 2      38- 1      37-  2      37 -1     36 -2     36  -1      35-  2     1-35    34- 2

43 

 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

  2:حٌزغ١طش رغ١طشسطظ١ّض ح١ٌٙىٍش 

 . حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -أ

 . ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ب

 . حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -ج

 . ح١ٌٙجش حالعظشحط١ـ١ش -د

 

:  د Mintzbergطظ١ّض ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش كغذ ١ِٕظضر١شؽ 

ع١طشس حٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ  -أ

. ع١طشس حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -ب

 ع١طشس ِشوض حٌؼ١ٍّخص -ج

. ع١طشس حٌخو حٌغٍّٟ -د

 :ِٓ خقخثـ ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش

 . ع١طشس حٌّؼٍِٛخص -أ

 . ع١طشس حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -ب

 . ع١طشس حٌّذ٠ش٠ٓ -ج

 . ع١طشس حٌّٛسد٠ٓ -د

 

  ٠:2ىْٛ حٌظٕغ١ك ,فٟ ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش

 . ِٓ خالي حإلؽشحف حٌّزخؽش -أ

 . ِٓ خالي حإلؽشحف غ١ش حٌّزخؽش -ب

 . ِٓ خالي حٌشلخرش حٌّىؼفش -ج

 . ػزش لٕٛحص حٌخو حٌغٍّٟ -د

 

 : طظ١ّض ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش رـ 

 طفخػً ِغظّش ر١ٓ حإلدحسس ٚحٌظٕف١ز -أ

 حٌظٕغ١ك ِٓ خالي حإلؽشحف حٌّزخؽش -ب

 ع١طشس ِشوض حٌؼ١ٍّخص -ج

 (حٌخ١خس غ١ش ٚحمق رخٌقٛسس  ) -د

 

: طىْٛ حٌم١خدس ػِّٛخً Mintzbergكغذ  ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش  فٟ 

 . وخس٠ض١ِش -أ

 . طم١ٍذ٠ش -ب

 . ؽشػ١ش -ج

 . ػم١ٍش -د

 

:  ح١ٌٍٛٔش ٚحٌمذسس ػٍٝ حٌظؤلٍُ ِغ حٌز١جش  

. ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش حال١ٌش  -أ

. حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش -ب

.  ح١ٌٙىٍش حٌظم١ٍذ٠ش -ج

 .ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش  -د
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: طظ١ّض ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش د 

حالؽشحف حٌغ١ش ِزخؽش  -أ

حٌظىخًِ حٌؼخِٛدٞ  -ب

حٌظؤلٍُ ِغ حٌز١جش  -ج

 ص٠خدس حٌظىخ١ٌف -د
 

  2: طظ١ّض ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش رّؼ١خس٠ش

 . حالؿشحءحص -أ

 . حٌظؤ١ً٘ -ب

 . حٌّٕظـخص -ج

 . حٌظٕظ١ُ -د

 

:  حإلؿشحءحص ٟ٘ح١ٌٙىٍش حٌظٟ طظ١ّض رّؼ١خس٠ش 

ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش  -أ

حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش  -ب

ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش  -ج

 حألد٘ٛلشحه١ش -د

 

 : ِؼ١خس٠ش حإلؿشحءحص ط١ّض 

 ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش -أ

 ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش -ب

 حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش -ج

 حألد٘ٛلشحه١ش -د

 

  2: طظ١ّض ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش رغ١طشس

 . ح١ٌٙجش حالعظشحط١ـ١ش -أ

 . ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ب

 . حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -ج

 . حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -د
 

 : ح١ٌٙىٍش حٌظٟ طظ١ّض رغ١طشس ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش ٟ٘

 . حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش -أ

 . ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش -ب

 . ح١ٌٙىٍش فٟ ؽىً ألغخَ -ج

 ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش -د
 

  2:طظ١ّض ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش رخطقخي

 . سعّٟ -أ

 . غ١ش سعّٟ -ب

 . فّؼخي -ج

 . غ١ش فّؼخي -د

 ..Mintzbergالتشكٌالت الخمسة لـ 

 : تتمٌز بماٌلً الهٌكلة البٌروقراطٌة اآللٌة-2
 .معٌارٌة اإلجراءات -
 .المركزٌة أفقٌة  وعمودٌة -
 .سٌطرة الهٌئة التكنولوجٌة -
 .اتصال رسمً -
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

  2:فٟ حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش طىْٛ حٌز١جش

 . ِظمٍزش -أ

 . ِغظمشس -ب

 . ِنطشرش -ج

 . ِلفضس -د
 

 : ح١ٌٙىٍش حٌظٟ طظ١ّض رغ١طشس ِشوض حٌؼ١ٍّخص ٟ٘

 . حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش -أ

 . ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش -ب

 . ح١ٌٙىٍش فٟ ؽىً ألغخَ -ج

 ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش -د
 

:  د Mintzbergطظ١ّض حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش كغذ ١ِٕظضر١شؽ 

ر١جش ؽزش ِغظمشس  -أ

ر١جش ِغظمشس  -ب

ر١جش غ١ش ِغظمشس  -ج

 ر١جش د٠ٕخ١ِىش -د
 

 :  ح١ٌٙىٍش حٌظٟ ٠غ١طش ف١ٙخ حٌخو حٌغٍّٟ ٟ٘

 . حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش -أ

 . ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش -ب

 . ح١ٌٙىٍش فٟ ؽىً ألغخَ -ج

 . ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش ح١ٌ٢ش -د
 

 - : ٠غ١طش حٌذػُ حٌٍٛؿ١غظٟ فٟ

ح١ٌٙىٍٗ حٌزغ١طٗ   -أ

حألد٘ٛلشحه١ٗ  -ب

ح١ٌٙىٍٗ فٟ ؽىً ألغخَ   -ج

 حٌز١شٚلشحه١ٗ حٌّلظشفٗ -د
 

:  ِٓ خقخثـ حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ أٔٗ ٠غ١طش فٟ 

 ح١ٌٙىٍش رخاللغخَ -أ

 ح١ٌٙىٍش حالد٘ٛلشحه١ش -ب

 ح١ٌٙىٍش حٌزغ١طش -ج

 ح١ٌٙىٍش حٌز١شٚلشحه١ش حٌّلظشفش -د
 

 : دMintzbergكغذ ١ِٕظضر١شؽ adhocracyطظ١ّض حالد٘ٛلشحه١ش 

الِشوض٠ش ػّٛد٠ش  -أ

الِشوض٠ش أفم١ش  -ب

ِشوض٠ش حفم١ش  -ج

 ِشوض٠ش ػّٛد٠ش -د

  ٚحفم١شِشوض٠ش ػّٛد٠شال -ه

 ..Mintzbergالتشكٌالت الخمسة لـ 

 :المحترفة تتمٌز بماٌلً البٌروقراطٌة -3
 .معٌارٌة التأهٌل -
 .بٌئة مستقرة -
 .سٌطرة مركز العملٌات -
 .المركزٌة عمودٌة وأفقٌة -
 

 

 ..Mintzbergالتشكٌالت الخمسة لـ 

 :تتمٌز بماٌلً الهٌكلة فً شكل أقسام -4
 .معٌارٌة المنتجات -
 .سٌطرة الخط السلمً -
 .مركزٌة عمودٌة -

 ..Mintzbergالتشكٌالت الخمسة لـ 

: تتمٌز خاصة بما ٌلadhocratyً األدهوقراطٌة -5

 .التعدٌل المتبادل -
 .سٌطرة الدعم اللوجٌستً -
 .قٌةالمركزٌة أف -

 



 39- 2      39-1     38الصيفي      38- 2      38- 1      37-  2      37 -1     36 -2     36  -1      35-  2     1-35    34- 2

46 

 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

  2: فٟ حألد٘ٛ لشحه١ش طىْٛ حٌغ١طشس ٌـ

 . ح١ٌٙجش حالعظشحط١ـ١ش -أ

 . ح١ٌٙجش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ب

 . حٌمّش حالعظشحط١ـ١ش -ج

 . حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ -د

 

  2: طظ١ّض حألد٘ٛلشحه١ش رـ

 . ِؼ١خس٠ش حٌّٕظـخص -أ

 . ِؼ١خس٠ش حٌظؤ١ً٘ -ب

 . ِؼ١خس٠ش حٌظٕظ١ُ -ج

 . حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي -د

 

:  ال طظ١ّض حألد٘ٛلشحه١ش رـ 

حٌظؼذ٠ً حٌّظزخدي  -أ

ع١طشس حٌذػُ حٌٍٛؿغظٟ  -ب

حٌالِشوض٠ش حألفم١ش  -ج

ر١جش ِغظمشس  -د

 

 : ٚحكذس ِٓ Mintzbergطّؼً حألد٘ٛلشحه١ش ػٕذ 

 حٌظؾى١الص حٌخّظ ٌٍّٕظّخص -أ

 ح١ٌ٢خص حٌخّظ حٌظٕغ١ك -ب

 حٌّىٛٔخص حٌخّظ ٌٍّٕظّخص -ج

 أٔظّش حإلدحسس حٌؼ١ٍخ -د

 
المنظمة بدون )االجابة بالفهم, و الدكتور ذكرها من خالل الشرح )من اهداف المؤسسة ؟  

 "وجود المنظمة بسبب المنتجات و الخدمات التً تقدمها" منتج ستخرج من السوق 

 خدمة االدارة -أ 
 االرتباط بالبٌئة -ب 
 انتاج المنتجات -ج 
 تصمٌم الخرٌطة التنظٌمٌة -د 
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 

 

: ِئعظ ٔظش٠ش حٌمشحس ...................... ٠ؼظزش 

 Herbert simon٘شرشص عخ٠ّْٛ  -أ

  ١ِmintzbergٕظضرشؽ  -ب

 herzberg٘شصرشؽ  -ج

 Elton mayo.حٌظْٛ ِخ٠ٛ  -د

 :حٌّم١ذ ِ٘ٛٓ ؿخء رٕظش٠ش حٌشؽذ 

 Simon -أ

 Herzberg -ب

 Mintzberg -ج

 Ford -د

 

: فخكذ ٔظش٠ش حٌشؽذ حٌّم١ذ ٘ٛ 

 Simon -أ

 Nobel -ب

 Turing -ج

 Means -د

 

 :كخص ٘شرشص عخ٠ّْٛ ػٍٝ ؿخثضس ٔٛرً فٟ 

 1992َ -أ

 1980َ -ب

 1988َ -ج

 1978َ -د

 : ِٓ ٠ؼظمذ رؤْ ٔظش٠ش حٌّٕظّخص ٟ٘ ٔظش٠ش ٌٍمشحس ٘ٛ

 Simon -أ

 Coase -ب

 Cyert -ج

 Argyris -د

 

 : اْ ٔظش٠ش حٌّٕظّخص ٟ٘ ٠HERBERT SIMONؼظمذ  

:   ٔظش٠ش حٌّٕظّخص ٟ٘ HIRBERT SIMONرٕغزٗ ٌـ

:   ٔظش٠ش حٌّٕظّخص ٟ٘ HIRBERT SIMONرٕغزٗ ٌـ

. ٔظش٠ش حٌمشحس -أ

. ٔظش٠ش حٌشؽذ -ب

. ػ١ٍّش حٌمشحس -ج

 .ػ١ٍّش حٌظشؽ١ذ -د
 

  (النظرٌة القرارٌة)نظرٌة القرارة. HERBERT SIMON1916-2001  
قدم نظرٌة الرشد ,قتصادي وعالم اجتماع أمرٌكً أHERBERT SIMONالعالم 

حطم مبادئ النظرٌة الكالسٌكٌة الجدٌدة من أوائل من اهتم بالذكاء الصناعً حائز والمقٌد
 .NOBEL-1978و TURING-1975 على جائزة

 ألن المنظمات ال ٌمكن , نظرٌة المنظمات هً نظرٌة للقرارHerbert Simonبالنسبة لـ  

تهتم نظرٌة ,القرار هو أهم شًء فً إدارة المنظماتفأن تتواجد وال أن تنمو إال بالقرار 
 :فتنطلق من.القرار بالسلوك اإلنسانً

 االنسان ٌتخذ القرارات الرشٌدة ..النظرٌة االقتصادٌة لالختٌار . 

 ة االنسان ٌبحث عن منفعت ..النظرٌة النفسانٌة للسلوك. 
  ًقٌود تمنعه من الرشد ةأن اإلنسان ٌواجتصل هذه النظرٌة إلى نتائج جدٌدة وه 

 .الكامل
 

 لسابعةالـمـحاضـرة ا
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 ٔظش٠ش حٌّٕظّخص ٟ٘ ٔظش٠ش  Herbert Simonرخٌٕغزش ٌــ 

 ٌٍؼًّ -أ

 ٌظطٛس حٌّٕظّخص -ب

 كٛي طخس٠خ حٌّٕظّخص -ج

 ٌٍمشحس -د

 

 :حٌٕظش٠ش حاللظقخد٠ش ػٍٝ  Simon اػظّذ

 . ٌٍمشحس -أ

 . ٌالعظؼّخس -ب

 . ٌالخظ١خس -ج

 ٌالدخخس -د

 

 : حٌمشحس رـطٙظُ ٔظش٠ش 

 . حٌظلف١ش -أ

 . حٌم١خدس -ب

 . حٌغٍٛن حإلٔغخٟٔ -ج

 ادحسس حٌّٛحسد حٌزؾش٠ش -د

 

: حٔطٍمض حٌٕظش٠ش حٌٕفغ١ش ٌٍغٍٛن ِٓ أْ 

حالٔغخْ وخثٓ حؿظّخػٟ  -أ

حالٔغخْ ٠زلغ ػٓ ِٕفؼظٗ  -ب

حالٔغخْ ٠ظخز لشحسحص ػخهف١ش  -ج

 حالٔغخْ ٌذ٠ش كخؿخص حٔغخ١ٔش -د

 :  ٚفٍض ٔظش٠ش حٌمشحس اٌٝ حٌٕظ١ـش أْ

 . حٌّذ٠ش ٠ّىٕٗ حٌٛفٛي اٌٝ حٌلً حألِؼً -أ

 . حإلٔغخْ ٠ٛحؿٗ ل١ٛدحً طّٕؼٗ ِٓ حٌشؽذ حٌىخًِ -ب

 . حٌفشد فٟ حٌّٕظّش ٠ؼظّذ ػٍٝ حٌمشحسحص أوؼش ِٓ أٞ ؽٟء آخش -ج

 . ٠ىفٟ حٌٍـٛء اٌٝ حألعخ١ٌذ حٌى١ّش ٌٍٛفٛي اٌٝ حٌلً حألِؼً -د

 

 : كغذ ٔظش٠ش حٌمشحس فؤْ حالٔغخْ ٠ٛحؿٗ ل١ٛدح طّٕؼٗ ِٓ 

. حٌشؽذ حٌىخًِ -أ

. حٌلً حٌّشمٟ -ب

. حٌلً حألِؼً -ج

 .حٌلً حألفنً -د

 

 : كغذ حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١ش حٌـذ٠ذس فبٔٗ ال ٠ذخً مّٓ ِشحكً ػ١ٍّش حطخخر حٌمشحس

طلذ٠ذ حٌّؾىٍش  -أ

طل١ًٍ حٌّؾىٍش  -ب

 طم١١ُ حٌلٍٛي حٌّّىٕش -ج

حخظ١خس ٚطٕف١ز حٌلً  -د

كانت النظرٌة االقتصادٌة الكالسٌكٌة الجدٌدة قد وضعت تسلسل لعملٌة اتخاذ 
 :القرار

 .تحدٌد المشكلة -
 .حصر الحلول الممكنة -
 .تقٌٌم الحلول الممكنة -
 .اختٌار الحل وتنقٌذ الحل -
 .رقابة الحل -

 



 39- 2      39-1     38الصيفي      38- 2      38- 1      37-  2      37 -1     36 -2     36  -1      35-  2     1-35    34- 2

49 

 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: فٟ حخش طغٍغً ٌؼ١ٍّش حطخخر حٌمشحس ٠ؤطٟ

طم١١ُ حٌزذحثً  -أ

حخظ١خس حٌزذ٠ً حالِؼً  -ب

حٌشلخرش ػٍٝ حٌزذ٠ً  -ج

 طٕف١ز حٌمشحس -د

 : اْ حٌشؽذ  ٠HERBERT SIMONؼظمذ 

ال ٠ذخً فٟ ػ١ٍّش اطخخر حٌمشحس   -أ

ال ػاللش ٌٗ رٕظش٠ش حٌّٕظّخص  -ب

١ٌظ ِطٍمخً ٚأّخ ِم١ذحً  -ج

 ١ٌظ ِم١ذحً ٚأّخ ِطٍمخً  -د

 

 :الظشكض ٔظش٠ش حٌمشحس حالػظّخد ػٍٝ 

 حٌشؽذ حٌىخًِ -أ

 حٌّٕفؼش حٌٕخلقش -ب

 حٌشؽذ حٌّم١ذ -ج

 حٌّٕؼش حٌىخٍِش -د
 

: طفظشك ٔظش٠ش حٌمشحس حْ حالٔغخْ ٌذ٠ٗ 

. حٌشؽذ حٌىخًِ -أ

. حٌشؽذ حٌّطٍك -ب

. حٌشؽذ حٌّم١ذ -ج

ال٠ٛؿذ سؽذ  -د

 :٠ـذ حالوظفخء رـSimon كغذ 

 . حٌلً حألِؼً -أ

 . حٌلً حالٚي -ب

 . حٌلً حٌّشمٟ -ج

 . حٌلً حألعًٙ -د
 

:  فبٔٗ ٠لذ Herbert Simonكغذ 

 حالوظفخء رخٌلً حٌّشمٟ -أ

 حالػظّخد ػٍٝ حٌشؽذ حٌّطٍك ٌألفشحد -ب

 طؼظ١ُ ِٕفؼش حالفشحد رخٌزلغ ػٓ حٌلٍٛي حٌّخٌٟ -ج

 حعظؼّخي حٌزوخء ٌٍٛفٛي حٌٝ حٌلً حألِؼً -د

 

 : ِذسعش حٌمشحس طشٜ أٔٗ ٠فنً حٌزلغ ػٓ

 . حٌلً حألِؼً -أ

 . حٌلً حألٌٟٚ -ب

 . حٌلً حٌّشمٟ -ج

 . حٌلً حٌشؽ١ذ -د

:  مجموعة من الفرضٌاتةهذا لنموذج التخاذ القرار ل
 .لإلنسان كل المعلومات الممكنة حول المشكلة .1
 .لإلنسان كل المعلومات الممكنة حول المحلول المتوفرة  المشكلة .2
 .لإلنسان كل المعلومات الممكنة حول نتائج المحلول المتوفرة  المشكلة .3
 .لإلنسان القدرة على التعامل مع كل المتغٌرات الخاصة بالمشكلة .4

حتى وإن توفرت ال ٌستطٌع )فً الواقع, ال تتوفر هذه المعلومات لدى الفرد 
 القرار ال ٌمكن أن ٌكون  فهو لٌس رشٌدا رشدا مطلقا(معالجتها كلها

رشٌدا بكٌفٌة مطلقة 
 Bounded Rationality الرشد لٌس مطلقا فهو مقٌد

 ال ٌمكن الوصول إلى الحل األمثل  االكتفاء بالحل المرضًٌجب. 
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:  كغذ ٔظش٠ش حٌمشحس فؤٔٗ ٠ـذ حالوظفخء رــ 

. حٌلً حألِؼً -أ

. حٌلً حٌّشمٟ -ب

. حٌلً حألفنً -ج

 .حٌلً حٌىخًِ -د
 

 :  حٌمزٛي دٔظش٠ش حٌمشحس غ١شص ِفَٙٛ حٌشؽذ حٌّطٍك ِٓ خالي

حٌلً حٌّشمٟ  -أ

 حٌلً رخٌظفخٚك -ب

 حٌلً حألِؼً -ج

 ال٠ٛؿذ كً  -د
 

 :  ّٔٛرؿخ الطخخر حٌمشحس فٟ  Simonالظشف 

  ِشحك3ً -أ

  ِشحك4ً -ب

  ِشحك5ً -ج

  ِشحك6ً -د

 

: ّٔٛرؽ الطخخر حٌمشحس فٟ ِشحكً Simonحلظشف عخ٠ّْٛ  

. ِشكٍش حالخظ١خس, ِشكٍش حالٔظخؽ , ِشكٍش حٌظل١ًٍ  -أ

. ِشكٍش حالخظ١خس, ِشكٍش حٌظل١ًٍ , ِشكٍش حٌظؾخ١ـ  -ب

. ِش كٍش حالخظ١خس , ِشكٍش حٌظق١ُّ, ِشكٍش حالعظخزخس  -ج

 ِغ حالخظ١خس, ِشكٍش حالعظخزخس , ِشكٍش حٌظٛف١ف -د

 

 Simon2 حٌمشحس ٌـ ِشحكً ّٔٛرؽ حطخخر ٠ظ ِٓ ي

 . ِشكٍش حالعظخزخس -أ

 . ِشكٍش حٌشلخرش -ب

 . ِشكٍش حٌظق١ُّ -ج

 ِشكٍش حالخظ١خس -د

 

 Simon طؼٕٟ ِشكٍش حالعظخزخس رخٌٕغزش ٌـ 

 . ِشكٍش ؿّغ حٌّؼٍِٛخص حٌخخفش رخٌّؾىٍش -أ

 . ِشكٍش حالعظخزخس ػٓ حٌلً ٌٍّؾىٍش -ب

 . ِشكٍش كقش حٌزذحثً حٌّّىٕش ٌلً حٌّؾىٍش -ج

 ِشكٍش حالعظخزخس ػٓ حٌّٕخفغش -د
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:  ِشكٍش حإلعظخزخس ٟ٘ ِشكٍش ِٓ ِشحكً 

طل١ًٍ حٌّٕظّخص ػٕذ أفلخد ٔظش٠ش حٌظشف١ش  -أ

 Mintzbergطلن١ش ١٘ىٍش حٌّٕظّش ػٕذ -ب

 طلن١ش حٌذخٛي فٟ ِؼشوش حٌظٕخفغ١ش -ج

 ّٔٛرؽ حطخخر حٌمشحس -د

 

 ِشكٍش حعظخزخس ٟ٘ ٚحكذس ِٓ ِشحكً ّٔٛرؽ 

 MCI -أ

 IMC -ب

 CMI -ج

 CIM -د
 

 Simonطؼٕٟ ِشكٍش حٌظق١ُّ رخٌٕغزش ٌـ 

 . ِشكٍش ؿّغ حٌّؼٍِٛخص حٌخخفش رخٌّؾىٍش -أ

 . ِشكٍش طق١ُّ حٌلًٍ ٌّؾىٍش -ب

 . ِشكٍش كقش حٌزذحثً حٌّّىٕش ٌلً حٌّؾىٍش -ج

 . ِشكٍش طق١ُّ ّٔٛرؽ حطخخر حٌمشحس فٟ حٌّؾىٍش -د

 

  : Simonطّؼً ِشكٍش طلذ٠ذ حٌلٍٛي حٌّّىٕش فٟ ّٔٛرؽ 

 حٌظلذ٠ذ -أ

 حالخظ١خس -ب

 حٌظق١ُّ -ج

 حألِؼ١ٍش -د

 

:   ٠ّؼً كقش حٌزذحثً حٌّّىٕش Simoneرخٌٕغزش ٌـ 

 ِشكٍش ؿّغ حٌّؼٍِٛخص حٌخخفش رخٌّؾىٍش -أ

 ِشكٍش حٌلً ٌٍّؾىٍش -ب

 ِشكٍش حٌظق١ُّ -ج

 ِشكٍش حٌمشحس فٟ حٌّؾىٍش -د

 

: ٠ّؼً حٌظق١ُّ  

  إلػذحد ػ١ٍّش حإلٔظخؽ WOODWARDحٌّشكٍش حألٌٚٝ فٟ ّٔٛرؽ   -أ

 ١ٌٙى١ٍش حٌّٕظّخص  MINTZBERGحٌّشكٍش حٌؼخٌؼش فٟ ّٔٛرؽ  -ب

حٌّشكٍش حٌشحرؼش فٟ اػذحد اعظشحط١ـ١خص حٌّٕظّخص    -ج

  إلطخخد حٌمشحسSIMONحٌّشكٍش حٌؼخ١ٔش فٟ ّٔٛرؽ  -د
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:  طٕـ ػٍٝ Simonِشكٍش حالخظ١خس فٟ ّٔٛدؽ عخ٠ّْٛ 

. طق١ُّ حٌلٍٛي حٌّّىٕش -أ

. طل١ًٍ ٚطٛف١ف حٌّؾىٍش -ب

. طٕف١ز حٌزذ٠ً حالِؼً -ج

. حخظ١خس حٌلً حالٔغذ ٌٍّؾىٍش -د

 

: Simon ٠غّٝ حٌّٕٛرؽ حٌـذ٠ذ إلطخخر حٌمشحس ٚحٌزٞ لذِٗ 

   : الطخخر حٌمشحس ٠غSimonّٝحٌّٕٛرؽ حٌزٞ حلظشكٗ 

 IMC -أ

 IRC -ب

 STC -ج

 TMC -د

 

  ٌٍمشحس ٌٙشرشص عخ٠ّْٛ  IMCّٔٛرؽ 

Herbert Simon  حخظقخس ي ٛ٘ : 

 Intillegence, Middle, Culture -أ

 Intermediate, Modelization , Company -ب

 Intillegence, Management, Company -ج

 Intelligence, Modelization, Choice -د

 

 ٚحؿذ : ٠ظُ حطخخر حٌمشحس فٟ IMC كغذ ّٔٛرؽ

  ِشحك3ً -أ

  ِشحك4ً -ب

  ِشحك5ً -ج

  ِشحك6ً -د

 

 :حٌمشحسٔظش٠ش 

 . طؼظّذ ػٍٝ حٌلً حالِؼً ٚحٌلً حالِؼً حٌٛك١ذ -أ

 . ال طؼظشف رخٌلً حالِؼً ٚال رخٌلً حالِؼً حٌٛك١ذ -ب

 . طؼظّذ فشم١ش حٌشؽذ حٌّم١ذ -ج

 . ال طؼظشف رفشم١ش حٌشؽذ حٌّم١ذ -د

 

: ِغ ر١جظٗ ........... فٟ ٔظش٠ش ػزخسس حٌمشحسحٌّئعغش ػٓ وخثٓ

. ٠ظؤلٍُ -أ

ِؼضٚي  -ب

. رؼ١ذ -ج

 ٠ظؼخسك -د

 

 

 ثالث نموذج التخاذ القرار فً Simonاقترح  

 ..مراحل
وهً مرحلة البحث عن المعلومات .. مرحلة االستخبار

 .فً البٌئة
 .الممكنةمرحلة تحدٌد الحلول وهً ..  مرحلة التصمٌم
وهً مرحلة اختٌار الحل األنسب  ..  مرحلة االختٌار

 .للمشكلة

 IMCنموذج ٌسمى هذا النموذج 

- Intelligence 

- Modelization 

- Choise ..   

  نظرٌة القرار ال تعترف بالحل ومن هنا نفهم أن
 .األمثل وال بالحل األمثل الوحٌد

 الحلول المرضٌةةإدخال الرشد المقٌد ومن . 

  ,المؤسسة عبارة عن كائن ٌتأقلم مع بٌئته
 .ٌحاول أن ٌتماشى مع ما تتٌحه هذه البٌئة
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

فٟ حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش ٌٍّٕظّش ٌغ١شص ِٚخسػ  

حالفشحد ١ٌظ ٌُٙ أ٘ذحف  -أ

حالفشحد ٌذ٠ُٙ ح٘ذحف  -ب

حألفشحد ٌذ٠ُٙ لشحس ِٛكذ  -ج

حألفشحد ٌذ٠ُٙ حٔظخؽ ِظ١ّض  -د

 :ِـّٛػش ِٓ حٌـّخػخص حٌّظٕخصػشِّٓ ٠ؼظمذْٚ أْ حٌّٕظّش ػزخسس ػٓ 

 Means & Berle -أ

 Stalker & Burns -ب

 Lorsh & Lawrence -ج

 Simon & Chandler -د

 

 

:  حٌّئعغش ٟ٘ ػزخسس ػٓ March & Cyert رخٌٕغزش ٌـ 

 . ِـّٛػخص ِظىخٍِش (أ 

 . ِـّٛػخص ِظٕخصػش (د 

 . أفشحد ِظىخ١ٍِٓ (ؽ 

 أفشحد ِظٕخصػ١ٓ (د 

 

 

 ٘زٖ ٔظشس "حٌّٕظّش ػزخسس ػٓ ِـّٛػش ِٓ حٌـّخػخص حٌّظٕخصػٗ 

  Cyert & March -أ

 Williamson & Coase -ب

 Coase& Robertson -ج

 Simon & Coase -د

 

:  طشٜ حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش ٌٍّٕظّش حْ حٌّٕظّش ٟ٘ 

. ِـّٛػش ِٓ حٌـّخػخص حٌّظٕخصػش -أ

. ِـّٛػش ِٓ حالفشحد حٌّظؼخ١ٔٚٓ -ب

.  ِـّٛػش ِٓ حٌّٛحسد حٌّغظؼٍّش -ج

 ِـّٛػش ِٓ حٌّىٛٔخص حٌّغظخذِش  -د

 

  رخْ حٌّٕظّش ِـّٛػش ِٓ ؟ ٠Berle & meansشٜ وً ِٓ ر١شٌٟ ١ِٕٚض  

 الجماعات المتالقة  -أ 

 الجماعات الموحدة -ب 

 الجماعات المتنازعة -ج 

 الجماعات الراقٌة -د 

 

 النظرٌة السلوكٌة للمنظمةCyert & March 
 .بالنسبة لهما لٌس للمؤسسة هدفبل األفراد هم من لدٌهم أهداف و  فً البحث وفً النشرSimonشاركا 

 ..بالنسبة لهما المنظمة 

  مجموعة من الجماعات المتنازعةكما رأىBerle و  Means. 

 لكنها أٌضا جماعات تتحالفلهذه التحالفات أهداف مختلفة وسلطات متغٌرة حسب الظروف. 
تؤثر وتستطٌع أي من هذه الجماعات أن تسٌطر حسب الظروف , األفراد فً المنظمات ٌشكلون جماعات كبٌرة أو صغٌرة

 تقوم الجماعات حسب , ة التأثٌر مؤقت مثل السٌطرة مؤقت,الجماعة المسٌطرة على هدف المنظمة فً كثٌر من الحاالت
 .كٌفٌة االستفادة من القٌمة المضافة التً تنشئها المنظمةسٌطرتها بالتفاوض حول 

  .. زٌادة  عالوات  المدٌرٌن (مدٌرون)  ..  زٌادة رواتب (عمال)
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:  ٠شْٚ رؤْ حٌّٕظّش ِـّٛػٗ ِٓ Berle&Meansر١شٌٟ ٚ ١ِٕض 

حٌـّخػخص حٌّظآٌفش  -أ

. حٌـّخػخص حٌّٛكذس -ب

. حٌـّخػخص حٌّظٕخصػش -ج

. حٌـّخػخص حٌشحل١ش -د

:  كغذ حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش ٌٍّٕظّش فؤْ حٌـّخػش حٌّغ١طشس

. غخٌزخُ ِخ طغخُ٘ فٟ حػذحد حعظشحط١ـ١ش حٌّٕظّش -أ

. ال طلخٚي حٌظؤػ١ش ػٍٝ حعظشحط١ـ١ش حٌّٕظّش  -ب

. ال طلخٚي حٌظؤػ١ش فٟ ح٘ذحف حٌّٕظّش  -ج

 .طئػش ػٍٝ ٘ذف حٌّٕظّش فٟ وؼ١ش ِٓ حٌلخالص -د

 

 :ْ حٌـّخػخص طمَٛ كغذ ع١طشطٙخ رخٌظفخٚك كٛي  اCYERT & MARCH ٠شٜ

و١ف١ش طمخعُ حٌغٍطش فٟ حٌّٕظّش   -أ

و١ف١ش حإلعظفخدس ِٓ سفغ حألعؼخس   -ب

و١ف١ش حإلعظفخدس ِٓ حٌم١ّش حٌّنخفش حٌظٟ طٕؾجٙخ حٌّٕظّش  -ج

 و١ف١ش ادحسس حٌّٕظّش رل١غ ٠ؼٛد ػ١ٍٙخ رٌه رفخثذس -د

 حٌظٟ طٕؾؤ٘خ حٌّٕظّش؟ حٌّنخفشكٛي و١ف١ش حالعظفخدس ِٓ حٌم١ّش ...... طمَٛ حٌـّخػخص كغذ ع١طشطٙخ د

 التنازل -أ 

 التفاوض -ب 

 االحتواء -ج 

  التكامل -د 

   :2أْ حٌّئعغش ػزخسس ػٓ ٔظخَ   Cyert ٚ March  ٠شٜال

 . ِفظٛف ػٍٝ ر١جظٗ -أ

 . ػمالٟٔ -ب

 . ِغٍك -ج

 . ٠ظؤلٍُ رخالعظٕخد اٌٝ طؼٍّٙخ ٌغخرك -د
 

:  حْ حٌّئعغش ػزخسس ػٓ ٔظخَ ٠March & Cyertشٜ ِخسػ ٚع١شص 

 ِغٍك ػٍٝ حٌز١جش  -أ

 ِفظٛف ػٍٝ حٌز١جش  -ب

 ٠ظؼٍُ ِٓ حٌز١جش  -ج

 فخسَ ػٍٝ حٌز١جش -د

 : ػزخسس ػٓ ٔظخَ  أْ حٌّئعغش ٠March&Cyertشٜ 

ػؾٛحثٟ  -أ

فٛمٛٞ  -ب

 آٌٟ -ج

 ػمالٟٔ -د

أن المؤسسةعبارة عن March وCyertٌرى 

 :نظام
 .ةمفتوح على بٌئت .1
 .عقالنً .2
 . السابقةٌتأقلم باالستناد إلى تعلم .3
أو ذاكرة المنظمة  أو المؤسسة لها ذاكرة..فتصبح 

 وتسمى (التنظٌمٌة)الذاكرة المنظمتٌة 

Organizational memory. 
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 :  اْ حٌّئعغش ػزخسس ػٓ ٔظخَ ٠CYERT & MARCHشٜ 

ِفظٛف ػٍٝ ر١جظٗ   -أ

ػمالٟٔ   -ب

٠ظؤلٍُ رخإلعظٕخد اٌٝ طؼٍّٗ حٌغخرك   -ج

 وً ِخ عزك  -د

 

:  ال طشٜ حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش ٌٍّٕظّش حْ حٌّٕظّش ػزخسٖ ػٓ ٔظخَ 

. ِفظٛكٗ ػٍٝ ر١جظٙخ -أ

.                                           ػمالٟٔ -ب

. ٠ؼظّذ ػٍٝ حٌفخػ١ٍٓ -ج

 .٠ظؤلٍُ رخالعظٕخد حٌٝ طؼٍّٗ حٌغخرك -د

 

 حْ ٠Cryer ٚ Marshشٜ

 حٌـّخػش طلظخؽ حٌٝ لخثذ -أ

 حٌّئعغش ٌٙخ رحوشس -ب

 حٌفشد ٠لظخؽ حٌٝ طلف١ض -ج

 حٌم١خدس طٛؿٗ حالفشحد -د

 

   أْ حٌّئعغش ٌٙخ Cyert  ٚMarch ٠شٜ 

 رحوشس  -أ

 ؽخق١ش  -ب

 طخس٠خ  -ج

 ِغظمزً  -د

: - رحوشس حٌّٕظّش ٟ٘ ِٓ اعٙخِخص

 ِلٛس رحوشس حٌّٕظّش ٟ٘ ِٓ حعٙخِخص ؟

  Taylorفش٠ذس٠ه طخ٠ٍٛس  -أ

  Herzberg٘شصر١شؽ  -ب

  Argrisوش٠ظ حسلش٠ظ -ج

 March & Cyertِخسػ ٚ ع١شص  -د

 

: كغذ حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش ٌٍّٕظّخص فبْ حٌّٕظّش ٌٙخ 

 رحوشس -أ

 دِخؽ -ب

 لٍذ -ج

ِخ  -د
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 ٚحؿذ :-  فبْ حٌّٕظّش March ٚ Cyert كغذ

:   أْ حٌّئعغش ٌٙخ  ٠Cyert & Marchشٜ 

 لٛس   -أ

رحوشس  -ب

 ر٘ٓ  -ج

  عٍٛن -د
 

 :ِٓ لذَ ِقطٍق رحوشس حٌّٕظّش ّ٘خ

 Means & Berle -أ

 March & Cyert -ب

 Meckling & Jensen -ج

 Lorsch & Lawrence -د
 

   أْ ححٌّٕظّش طٕؾت سٚط١ٓ د٠ٕخ١ِىٟ رفنً ٠Cyert  ٚMarchشٜ 

 حٌزحوشس ٚحٌظخس٠خ  -أ

 حٌزحوشس ٚحٌخزشس  -ب

 حٌزحوشس ٚحٌشؽذ  -ج

 حٌزحوشس ٚحٌؾخق١ش  -د

 :كغذ حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش ٌٍّٕظّش طٕظؾ كشو١ش حٌظغ١١ش حٌظٕظ١ّٟ ػٓ

 . حٌظؼٍُ حٌفشدٞ -أ

 . حٌظؼٍُ حٌـّخػٟ -ب

 . طؼٍُ حٌّٕظّش -ج

 طؼٍُ حٌز١جش -د
 

: كغذ حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش ٌٍّٕظّش طٕظؾ 

 حٌظؼٍُ حٌفشدٞ -أ

 حٌظؼٍُ حٌـّخػٟ -ب

 طؼٍُ حٌّٕظّش -ج

 رحوشس حٌّٕظّش -د
 

 ؟ .ر١ٓ حٌخزشس ٚظشٚف حٌز١جش....ٌٍلقٛي ػٍٝ كشو١ش حٌظغ١١ش حٌظٕظ١ّٟ ٠ـذ حْ ٠ىْٛ ٕ٘خن

اندماج  -أ 

 تفاعل  -ب 

 تكامل -ج 

 نزاع -د 

 طٕغذ ٔظش٠ش حالدحس٠ش ٌـ 

  Berle& Means -أ

 Cyert &March -ب

 Lawrence& Lorsch -ج

 Joan Woodward -د
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:   د Berle & meansع١ّض ٔظش٠ش ر١شٌٟ  ١ِٕٚض 

 حٌٕظش٠ش حٌمشحس٠ش  -أ

 حٌٕظش٠ش حإلدحس٠ش  -ب

 حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش  -ج

 حٌٕظش٠ٗ حٌٙش١ِش  -د

 

 ؟  وز١شٖ فىخٔض طىزش ِٓ ك١غ حٌلـُحٌّئعغخطخألِش٠ى١ش حفزلض ح١ٌّالد٠ش..... فٟ 

 الستٌنٌات -أ 

 العشرٌنٌات -ب 

 االربعٌنٌات -ج 

 الثمانٌنٌات -د 

 

 :ٌعود كتاب السلوك فً المنظمة  للعالمٌن 

  ٚحٌظْٛ ِخ٠ٛفش٠ذس٠ه طخ٠ٍٛس  -أ

 ٚحسؿش٠ظ٘شصر١شؽ  -ب

 ٕ٘شٞ فٛسد ٚسٚٔخٌذ وٛص -ج

 March & Cyertِخسػ ٚ ع١شص  -د

 

 :ر١ٓ حٌٍّى١ش ٚحالدحسس ػٕذؿخء حال٘ظّخَ رظخ٘شس حٌفقً 

 . ٔظش٠ش حٌظشف١ش -أ

 . حٌٕظش٠ش حٌظم١ٍذ٠ش -ب

 . حٌٕظش٠ش حٌلذ٠ؼش -ج

 حٌٕظش٠ش حالدحس٠ش -د

 

 :٠ؼٛد حال٘ظّخَ رفقً حٌٍّى١ش ػٓ حإلدحسس اٌٝ

 2: ٠ؼٛد حٌلذ٠غ ػٓ حٌفقً ر١ٓ حٌٍّى١ش ٚحالدحسس حٌٝ 

 : أٚي ِٓ ططشق اٌٝ فقً حٌٍّى١ش ػٓ حإلدحسس ّ٘خ

 ِٓ ؿخء رخٌفقً ر١ٓ حإلدحسس ٚحٌٍّى١ش ٘ٛ 

 Michael Jensen -أ

  William Meckling -ب

 Armen Alchian -ج

 Means & Berle -د

 

:  حٌفقً ر١ٓ حإلدحسس ٚ حٌٍّى١ش ٠ؼٕٟ

 ال ٠ّىٓ ٌٍّالن أْ ٠ذ٠شٚ ٍِى١ظُٙ  -أ

 ٠ّىٓ ٌٍّالن حْ ٠ذ٠شٚح ٍِى١ظُٙ رؾىً ؿضثٟ  -ب

 ٠ّىٓ ٌٍّالن حْ ٠ذ٠شٚح ٍِى١ظُٙ رؾىً وٍٟ  -ج

 ١ٌظ ٌٍّالن ػاللش رخٌّٕظّش -د

 

 النظرٌة اإلدارٌة.. Berle & Means 
فً العشرٌنٌات عرفت المؤسسات األمرٌكٌة تطورا كبٌرا 

تغٌر شكل الملكٌة حٌث انتشرت , فكانت تكبر من حٌث الحجم 
 .الشركات باألسهم

 :نتج عن هذا
 .ارتفاع عدد المساهمٌن -
 .تنوع المساهمٌن -
 .تشتت جغرافً للمساهمٌن -

  ..أن (1932)فً كتابهما   MEANS و BERLEالحظ  

  .ال ٌمكن للمالك أن ٌدٌروا ملكٌتهم -
 .المدٌرٌن هم من ٌدٌر الشركات -

 .فصل بٌن اإلدارةوالملكٌةبالفأصبح هناك ماٌعرف 
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 د؟  روش وال ِٓ ر١شٌٟ ١ِٕٚض حْ حٌغٍطش ٠ـذ حْ طىْٛ ر1932ٟفٟ

 الموظفٌن -أ 

المالك  -ب 

 الوكالء -ج 

  المدٌرٌن -د 

:  حٌٕظش٠ش حإلدحس٠ش ٟ٘ حٌظٟ الكظض حْ 

. حٌّٕظّش ٌٙخ رحوشس  -أ

. ٕ٘خن طشو١ض ؿغشحفٟ ٌٍّغخ١ّ٘ٓ -ب

. عٍطش حٌمشحس أفزلض فٟ ح٠ذٞ حٌّذ٠ش٠ٓ -ج

 ٕ٘خن ؿّغ ر١ٓ حإلدحسس ٚحٌٍّى١ش -د
 

:  ّ٘خ " حٌغٍطش رذْٚ ٍِى١ش "ِٓ أسحد ِؼخٌـش اؽىخ١ٌش 

 Berle&Means -أ

 Lawrence&Lorsch -ب

 Burns&Stalker -ج

 Cyert&March -د

 

  ػٓ حٌغٍطش حالدحس٠ش ٘ٛ طىٍُِٓ 

  Berle& Means -أ

 Cyert &March -ب

 Lawrence& Lorsch -ج

 Joan Woodward -د

 

 :أْ ] عٍطش حإلدحسس [ فٟ حٌّٕظّش طؼٕٟ

حالدحسس ٌٙخ عٍطش ػٍٝ حٌؼّخي  -أ

 . حالحسس ٌٙخ عٍطش فٟ حػذحد حالعظشحط١ـ١ش  -ب

حإلدحسس فٟ ٠ذ غ١ش حٌّالن   -ج

 حإلدحسس ٌٙخ عٍطش ػٍٝ حٌظٕف١ز  -د

 

  2:أْ ] عٍطش حإلدحسس [ طؼٕٟ

 . حٌؼّخي فٟ حٌّٕظّش ٠خنؼْٛ ٌغٍطش حٌّذ٠ش٠ٓ -أ

 . ادحسس حٌّٕظّش ١ٌغض ر١ذ ِالوٙخ -ب

 . حإلدحسس حٌٛعطٝ ٟ٘ حٌظٟ طلىُ ع١ش حٌّٕظّش -ج

 حإلدحسس حٌذ١ٔخ ٟ٘ حٌظٟ طلىُ حٌّٕظّش -د

 

 : عٍطش حإلدحسس طؼٕٟ 

 أْ حٌغٍطش غ١ش ِٛصػش فٟ حٌّٕظّش -أ

 أْ حٌّذ٠ش حألٚي ٌٍّٕظّش ٠ّخسط وً حٌغٍطش -ب

 أْ حإلدحسس طّخسط حٌغٍطش رمٛس ػٍٝ حٌؼّخي -ج

 أٔٗ ٠غ١طش ػٍٝ حٌّٕظّش ِٓ ١ٌظ ِخٌىخ ٌٙخ -د

 Berle & Meansتابع النظرٌة االدارٌة 

من ٌتحكم فً المنظمة, ٌسٌطر علٌها ؟ 
لصالح من ٌسٌطر علٌها ؟ 

اإلجابة 
 سلطة  .. سلطة اإلدارة..ٌسٌطر على المنظمة من لٌس مالكا لها -1

بدون ملكٌة 
 .ال ٌمكن التأكد من خدمة المصالح -2

باحثون, )هذه التساؤالت أثارت اهتمام كل األطراف األمرٌكٌة 
 واهتمام ,وحتى اهتمام األوساط الرسمٌة األمرٌكٌة (...مساهمون, 

  فرٌق استشارة الرئٌس Berleدخل  فالجهات العلٌا األمرٌكٌة نفسها

 .األمرٌكً نتٌجة ألهمٌة األفكار الواردة فً الكتاب
: اقترح الباحثان « السلطة بدون ملكٌة» لمعالجة وضع 

 ..حماٌة حقوق المالكإما ترك السلطة فً أٌدي المدرٌنإما 
 :فً هذا السٌاق جاءت إصالحات المرحلة, خاصة 

 Securities Act 1933 

 Securities and Exchange Act 1934 والتً تعتبر من أشد

 .الوسائل للرقابة على إصدار األسهم وتداولها
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:   Berle & Meansٌّؼخٌـش حٌٛمغ حٌغٍطش رذْٚ ٍِى١ش حلظشف ر١شٌٟ ٚ ١ِٕض 

 طشن حٌغٍطش فٟ أ٠ذٞ حٌّالن  -أ

 ػضي حٌّالن ػٓ حٌّٕظّش  -ب

 طشن حٌغٍطش فٟ حٌؼّالء  -ج

 كّخ٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -د

 

: حٌٕظش٠ش حٌظٟ لذِض حلظشحكخً ٌلّخ٠ش كمٛق حٌّالن ٟ٘

 ٔظش٠ش حٌظش٠فش -أ

 حٌٕظش٠ش حٌظم١ٍذ٠ش -ب

 حٌٕظش٠ش حإلدحس٠ش -ج

ٔظش٠ش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش  -د
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  2:ِٓ فغش ٚؿٛد حٌّئعغخص ربخفخق حٌغٛق ٘ٛ

 D.H Robertson -أ

 Oliver Eaton Williamson -ب

 Herbert Simon -ج

 Ronald Coase -د

 

 ٌّخرح طٛؿذ حٌّئعغخص " ػٓ حٌغئحي أؿخد

 :ِٓ لخي أْ حٌغزذ ٘ٛ اخفخق حٌغٛق

 Simon -أ

 Williamson -ب

 Coase -ج

 Robertson -د

 

:   حإلؿخرش ػٍٝ طغخإي ٌّخرح طٛؿذ ِئعغخص د Ronald Coaseكذد سٚٔخٌذ وٛص 

 حٌمٛس حٌؾشحث١ش ٌٍّغظٍٙه طئدٞ اٌٝ ظٙٛس حٌّئعغش  -أ

 حٌغٛق حٌمٛٞ ٠ئدٞ حٌٝ ظٙٛس حٌّئعغش  -ب

 اخفخق حٌغٛق رئدٞ حٌٝ ظٙٛس ِئعغش  -ج

 حٌلقش حٌغٛل١ش ٌٍّئعغش طئدٞ حٌٝ ظٙٛس٘خ -د

 

  على تساؤل لماذا توجد المؤسسات ب ؟ Ronald Coaseاجاب رونالد كوز 

 القوة الشرائٌة للمؤسسة تؤدي الى ظهور المؤسسة  -أ 

 السوق القوي ٌؤدي الى ظهور المؤسسة -ب 

 اخفاق السوق ٌؤدي الى ظهور المؤسسة -ج 

 الحصة السوقٌة للمؤسسة تؤدي الى ظهورها -د 

 

 :- حٌغٛق ٘ٛ حٌزٞ ٠ئدٞ اٌٝ فبْ حخفخق Coaseكغذ 

 . صٚحي حٌّئعغخص -أ

 . ظٙٛس حٌّئعغخص -ب

 . حخظٕخق حٌّئعغخص -ج

 ططٛس حٌّئعغخص -د

 

 نظرٌة رونالد كوز تهتم بان ؟ 

 تعلن المؤسسة ظهورها فً حالة تدهور السوق  -أ 

 تعلن المؤسسة ظهورها فً حالة ازدهار السوق  -ب 

 تظهر المؤسسة فً حالة توازن العرض والطلب -ج 

 المؤسسة هً جزء من  السوق -د 

 ثامنةالـمـحاضـرة ال
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:  ِٓ ؿخء رّقطٍق حخفخق حٌغٛق ٟ٘ 

. ٔظش٠ش حإلدحس٠ش  -أ

. ٔظش٠ش حٌٛوخٌش  -ب

. ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -ج

 .ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -د

 

 : كغذ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص أخفمض حٌغٛق ألْ 

وؼشس حٌّئعغخص طئدٞ اٌٝ طم١ًٍ حٌظىخ١ٌف   -أ

حٌٍـٛء اٌٝ حٌغٛق ٠ئدٞ اٌٝ طلًّ طىخ١ٌف  -ب

طلم١ك حٌظٛحصْ ر١ٓ حٌؼشك ٚحٌطٍذ ِغظل١ً فٟ حٌٛحلغ  -ج

 حٌّؼٍِٛخص حٌّظٛفشس فٟ حٌغٛق ِـخ١ٔش  -د
 

:  كغذ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص فبْ اخفخق حٌغٛق 

 ٠زشس خفل طىخ١ٌف حٌّٕظّش -أ

 ٠ئدٞ حٌٝ ص٠خدس طىخ١ٌف حٌّٕظّش -ب

 ٠زشس ظٙٛس حٌغٛق -ج

 ٠غخُ٘ فٟ خشٚؽ حٌّئعغخص ِٓ حٌغٛق -د
 

: حٌّؼخِالص فبْ حٌّئعغش ٟ٘ رخٌٕغزش ٌٕظش٠ش طىخ١ٌف 

 رذ٠ً حٌغٛق -أ

 ِىٍّش ٌٍغٛق -ب

 ؿضء ِٓ حٌغٛق -ج

 خخسؿش ػٓ حٌغٛق -د
 

:   أْ حٌّئعغش ٠Ronald Coaseشٜ 

 ِٓ ػٕخفش حٌغٛق -أ

 ِىٍّش ٌٍغٛق -ب

 ِٕخفغش ٌٍغٛق -ج

 رذ٠ً ٌٍغٛق -د
 

:  طشٜ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص اْ 

حٌغٛق رذ٠ً ٌٍّئعغش  -أ

حٌّئعغش رذ٠ً ٌٍغٛق   -ب

حٌّئعغش طٕخفظ حٌغٛق  -ج

 حٌغٛق طٕخفظ حٌّئعغش   -د
 

: حٌٕظش٠ش حٌظٟ طمٛي حْ حٌّئعغش رذ٠ً ٌٍغٛق ٟ٘  

 .ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -أ

. ٔظش٠ش حإلدحس٠ش -ب

. ٔظش٠ش حٌٛوخٌش  -ج

 .ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -د
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:   ارح وخٔض Ronald Coaseطٕؾت ِئعغش كغذ سٚٔخٌذ وٛص 

 طىخ١ٌف أؾخء حٌّئعغش أوزش ِٓ طىخ١ٌف حٌغٛق  -أ

 طىخ١ٌف أؾخء حٌّئعغش ألً ِٓ طىخ١ٌف حٌغٛق  -ب

 طىخ١ٌف أؾخء حٌّئعغش ِغخ٠ٚش ٌظىخ١ٌف حٌغٛق  -ج

 طىخ١ٌف حٌغٛق ال ٠ّىٓ ل١خعٙخ -د

 

كغذ ٔظش٠ش حٌّؼخِالص فبْ حٌّئعغش طٛؿذ ٚطّٕٛ  

 هخٌّخ ِؼخِالطٙخ طظُ رظىخ١ٌف ِٕخفنش -أ

 ِخ دحِض طىخ١ٌفٙخ ألً ِٓ طىخ١ٌف حٌّٕخفغ١ٓ -ب

 ِخ دحِض طىخ١ٌفٙخ ألً ِٓ طىخ١ٌف ٌّٕخفغ١ٓ حٌّزخؽش٠ٓ -ج

 ِخ دحِض طىخ١ٌفٙخ ألً ِٓ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -د

 

 : كغذ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص  

ِخدحِض طىخ١ٌف حٌّئعغش ألً ِٓ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص فبْ حٌّئعغش طظٛحؿذ ٌٚىٓ ال طغظط١غ أْ طّٕٛ   -أ

ِخدحِض طىخ١ٌف حٌّئعغش ألً ِٓ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص فبْ حٌّئعغش طظٛحؿذ ٚطّٕٛ   -ب

ِخدحِض طىخ١ٌف حٌّئعغش أوزش ِٓ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص فبْ حٌّئعغش طظٛحؿذ ٌٚىٓ ال طغظط١غ أْ طّٕٛ   -ج

 ِخدحِض طىخ١ٌف حٌّئعغش أوزش ِٓ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص فبْ حٌّئعغش طظٛحؿذ ٚطّٕٛ  -د
 

 2:فخكذ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص ٘ٛ

 D.H Robertson -أ

 Ronald Coase -ب

 Elton Mayo -ج

 Herbert Simon -د

 

:  ٘ٛ فخكذ ٔظش٠ش Ronaldo Coaseسٚٔخٌذٚ وٛص 

 حٌز١شٚلشحه١ش  -أ

 حٌٛوخٌش  -ب

 طىخ١ٌف حٌّؼخِالص  -ج

 حٌغٍٛو١خص  -د

 Williamsonِٓ أُ٘ ِخ ؿخء رٗ 

 كمٛق حٌٍّى١ش -أ

 ػمذ حٌٛوخٌش -ب

 حٌؼمٛد غ١ش حٌظخِش -ج

 فقً حٌٍّى١ش ػٓ حإلدحسس -د
 

 :٘ٛ ] حٌؼمٛد غ١ش حٌظخِش [ ِٓ ططشق ٌٍلذ٠غ ػٓ

 :٠ظٙش ِقطٍق حٌؼمٛد غ١ش حٌظخِش ػٕذ 

 Mintzberg -أ

 Williamson -ب

 Coase -ج

 Woodward -د

العقود غٌر التامة 

  المتعلقة بتكالٌف COASE من فكرة  WILLIAMSONانطلق 

 :أدمج كال من, المعامالت وطورها
 
 تفكٌرCoaseفٌما ٌخص تكالٌف المعامالت   . 

  فكرة الرشد المقٌد لـ  Simon  عدم التأكد + نقص المعلومات

 بالنسبة للعقود
 

 .العقود غٌر تامة
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :  رفىشس حٌؼمٛد  Williamsonؿخء 

 حٌىخٍِش -أ

 حٌّىٍّش -ب

 حٌّٕظ١ٙش -ج

 غ١ش حٌظخِش -د
 

 ؟ بنظرٌة العقود غٌر التامة....... انطلق

  رونالد كوس -أ 

 روبرسون -ب 

 مسونٌاوٌل -ج 

 سٌرت -د 

 

:   رظط٠ٛش ٔظش٠ش Williamsonٌمذ لخَ 

كمٛق حٌٍّى١ش  -أ

طىخ١ٌف حٌّؼخِالص  -ب

حٌٛوخٌش  -ج

 حٌٛوخٌش حٌّؾشٚهش -د

 

 كغذ ٔظش٠ش  طىخ١ٌف حٌّؼخِالص لذ ٠ظؼشك اكذٜ حالهشحف حٌٝ 

 خطش حالٔظٙخص٠ش  -أ

 طىخ١ٌف حٌٛوخٌش  -ب

 طىخ١ٌف حٔظمخ١ٌش  -ج

 حؿشحءحص حٔظمخ١ٌش  -د

 

:   حٌؼمٛد حٌغ١شطخِشWilliamsonٔظش٠ش ١ٍ٠ٚخِغْٛ 

 ال ٠غظط١غ حٌفشد ِؼشفش وً ِخ ٠ل١و رخٌّؼخٍِش  -أ

 ال ٠غظط١غ حٌفشد حٌظخط١و ٌٍّغظمزً -ب

 ال ٠غظط١غ حٌفشد اطخخر حٌمشحسحص  -ج

 ال ٠غظط١غ حٌفشد ِؼشفش حٌظىخ١ٌف -د
 

 2 :طّؼً حالٔظٙخص٠ش فشم١ش ػٕذ

 . ٔظش٠ش حٌظشف١ش -أ

 . ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -ب

 . ٔظش٠ش حٌظم١ٍذ٠ش -ج

 . حٌٕظش٠ش حٌغٍٛو١ش -د

  

 :- فرضٌات نظرٌة تكالٌف المعامالت هً 
 اخفاق السوق - 1
 العقود غٌر التامة - 2
 االنتهازٌة - 3
 الفرضٌة السلوكٌة - 4

 حجم المؤسسة - 5



 39- 2      39-1     38الصيفي      38- 2      38- 1      37-  2      37 -1     36 -2     36  -1      35-  2     1-35    34- 2

64 

 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:  رّخ أْ حٌؼمٛد غ١ش طخِش فبْ ٘زح ٠ؼشك اكذٜ حٌطشف١ٓ اٌٝ 

حسطفخع حٌظىخ١ٌف  -أ

ٔذسس حٌّٛحسد  -ب

خطش حٔظٙخص٠ش حٌطشف ح٢خش  -ج

 اخفخق حٌغٛق -د

 

:  حٌؼمٛد غ١ش حٌظخِش طئدٞ حٌٝ 

. حالٔظٙخص٠ش  -أ

. طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -ب

. حخفخق حٌغٛق -ج

 .حٌٛوخٌش -د
 

 ؟فرضٌه الرشد المقٌد مضاف الٌها فرضٌة االنتهازٌة

فشم١ش حٌمشحس  -أ

 حٌّؼخِالص١ٌف  فشم١ش طىخ -ب

فشم١ش حٌؼمٛد  -ج

  فشم١ش حٌغٍٛن -د 

:  ِٓ خقخثـ حألفشحد حإلٔظٙخص١٠ٓ 

 حٌّقذحل١ش فٟ حٌّؼٍِٛخص  -أ

 حٌؾفخف١ش فٟ حٌّؼٍِٛخص  -ب

 ٔؾش حٌّؼٍِٛخص خخسؿ١خ  -ج

 اخفخء حٌّؼٍِٛخص أٚ طغ١١ش٘خ خذِش ٌّقخٌلُٙ  -د

 

 فبْ كـُ حٌّئعغش طلذدٖ Williamsonكغذ

 كـُ ِز١ؼخص حٌّئعغش -أ

 لذسس حٌّئعغش ػٍٝ طم١ٍـ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -ب

 لذسس حٌّئعغش ػٍٝ حعظ١ؼخد حٌّٕخفغش -ج

 لٛس ح١ٌّضس حٌظٕخفغ١ش ٌٍّئعغش -د
 

 ٠شٜ حفلخد ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص حْ لذسس حٌّئعغش ػٍٝ طم١ٍـ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص طلذد 

 فظشس طخط١و حٌذسحعش  -أ

 ػذد حفشحد  حٌّئعغش  -ب

 كـُ حٌّئعغش  -ج

و١ف١ش ط٠ًّٛ ِؾخس٠غ حٌّئعغش   -د

 

 

 : فبْ كـُ حٌّئعغش طلذدٖ لذسس حٌّئعغش ػٍٝ WILLIAMSONكغذ 

حٌظٛعغ   -أ

حٌغ١طشس ػٍٝ حٌغٛق   -ب

طلم١ك حألسرخف   -ج

 طم١ٍـ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص  -د

  ..االنتهازٌة
من ٌعرض طرف إلى خطر انتهازٌة الطرف اآلخر هذا العقود غٌر تامة بما أن 

المؤسسة تساعد على تقلٌص .(ومنه تكالٌف الرقابة )الرقابة الضروري وجود 
 .هذه المخاطر والتقلٌص أٌضا من ظاهرة االنتهازٌة

 



 39- 2      39-1     38الصيفي      38- 2      38- 1      37-  2      37 -1     36 -2     36  -1      35-  2     1-35    34- 2

65 

 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 حٌّئعغش طلذدٖ لذسس حٌّئعغش ػٍٝ فبْ كـُ Williamsonكغذ 

 . طم١ٍـ طىخ١ٌف حٌؼّالص -أ

 . طلم١ك حألسرخف -ب

 . طلم١ك حإلٔظخؽ -ج

 طغ٠ٛك حٌّٕظـخص -د

 

 

 

 :كغذ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص فبْ حٌمذسس ػٍٝ طم١ٍـ طىخ١ٌف حٌّؼخِالص طغخػذ ػٍٝ طلذ٠ذ

 . حسرخف حٌّئعغش -أ

 . كقش حٌّئعغش ِٓ حٌغٛق -ب

 . حعظشحط١ـ١ش حٌّئعغش -ج

 . كـُ حٌّئعغش -د

 

: حألفٛي حٌظٟ طغظؼًّ فٟ ٔؾخه ِؼ١ٓ ٚحٌظٟ ٠ّىٓ حعظؼّخٌٙخ فٟ أٔؾطش أخشٜ ٟ٘ 

 لخرٍش ٌٍزٚرخْ -أ

 ِئٍ٘ش ٌٍظٕٛع -ب

 لخرٍش إلػخدس حالٔظؾخس -ج

 ِظٕٛػش -د

 

 ؟ االصول ذات الخصوصٌة هً التً

 تستعمل فً كل النشاطات -أ 

  تستعمل فً نشاط معٌن وٌمكن استعمالها فً نشاطات اخرى -ب 

 تستعمل فً نشاط فرعً -ج 

 تستعمل فً نشاط معٌن وال ٌمكن استعمالها فً نشاطات اخرى -د 

 

 :حٔؾطش حخشٜ ٟ٘ حفٛيٚال ٠ّىٓ حعظؼّخٌٙخ فٟ حالفٛي حٌظٟ طغظؼًّ فٟ ٔؾخه ِؼ١ٓ 

 . حعظؼٕخث١ش -أ

 . رحص خقٛف١ش -ب

 . م١مش -ج

 . غ١ش ػخد٠ش -د

 

 

 

 :حألفٛي رحص حٌخقٛف١ش ٟ٘ حألفٛي حٌظٟ 

طغظؼًّ فٟ ٔؾخه ِؼ١ٓ ٚحٌظٟ ٠ّىٓ اعظؼّخٌٙخ فٟ أٔؾطش أخشٜ   -أ

طغظؼًّ فٟ ٔؾخه ِؼ١ٓ ٚحٌظٟ ال ٠ّىٓ اعظؼّخٌٙخ فٟ أٔؾطش أخشٜ   -ب

طغظؼٍّٙخ ِئعغش ٚحكذس دْٚ غ١ش٘خ   -ج

 طغظؼٍّٙخ حٌّئعغش ٌغشك خخؿ فلغذ  -د

 

 حجم المؤسسة 
 ٌتبع  وعلى تقلٌص تكالٌف المعامالتتحدده قدرة المؤسسة حجم المؤسسة 
Williamsonخطوتٌن ..  

 .القرار بالصنع أو بالشراء -1
 .(التً تقلص تكالٌف المعامالت وفق القرار)إعداد الهٌكلة المناسبة  -2

تحدٌد نمط إدارة  و تحدٌد نوع المعاملة.. مرحلتان هما القرار بالصنع أو بالشراءف
 .المعاملة

 

خصوصٌة األصول 
أخرى هً أصول األصول التً تستعمل فً نشاط معٌن والتً ٌمكن استعمالها فً أنشطة   -1

 .قابلة إلعادة االنتشار
أخرى فهً أصول األصول التً تستعمل فً نشاط معٌن والتً ال ٌمكن استعمالها فً أنشطة   -2

 .ذات خصوصٌة
 .زادت تبعٌة المؤسسة لصاحب هذه األصولكلما زادت خصوصٌة األصول كلما  -3
 .تكون هذه التبعٌة خطٌرة عندما ٌتعلق األمر بمعامالت طوٌلة المدى -4
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 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :ِؼ١ٓ ٠ّٚىٓ حعظؼّخٌٙخفٟ أٔؾطش أخشٜ ٟ٘ فبْ حألفٛي حٌظٟ طغظؼًّ فٟ ٔؾخه Williamsonرخٌٕغزش ٌـ 

 ٚحؿذ :-  كغذ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص وٍّخ صحدص خقٛف١ش حألفٛي وٍّخ

: وٍّخ صحدص خقٛف١ش حألفٛي وٍّخ 

صحدص طزؼ١ش حٌّٕظّٗ ٌقخكذ ٘زٖ حألفٛي   -أ

لٍض طزؼ١ش حٌّٕظّٗ ٌقخكذ ٘زٖ حألفٛي   -ب

حسطفؼض كخؿش حٌّٕظّٗ ٌٙزٖ حألفٛي   -ج

 لٍض ِٕفؼش ٘زٖ حألفٛي -د
 

  حٔٗ وٍّخ صحدص خقٛف١ش حالفٛي وٍّخ  ٠Williamsonشٜ 

 صحدص طزؼ١ش حٌّئعغش ٌقخكذ ٘زٖ حالفٛي  -أ

 لٍض طزؼ١ش حٌّئعغش ٌقخكذ ٘زٖ حالفٛي  -ب

 صحدص طزؼ١ش ٘زٖ حالفٛي ٌٍّئعغش  -ج

 لٍض طزؼ١ش ٘زٖ حالفٛي ٌٍّئعغش  -د

: حٌّؼخٍِش وٍّخ  أٔٗ وٍّخ صحد طىشحس ٠Williamsonشٜ 

حسطفغ حالسط١خد ٚصحدص حٌّخخهش  -أ

حسطفغ حالسط١خد ٚحٔخفنض حٌّخخهش  -ب

حٔخفل حالسط١خد ٚحٔخفنض حٌّخخهش  -ج

 حٔخفل حالسط١خد ٚصحدص حٌّخخهش -د
 

  :Williamsonرخالػظّخد ػٍٝ خقٛف١ش حألفٛي ٚحٌفشم١خص حٌغٍٛو١ش أػذ 

 ِٕلٕٝ حٌظـشرش -أ

 ِقفٛفش حٌّذخالص -ب

 ِقفٛفش حٌخقٛف١ش -ج

 ِقفٛفش حٌّؼخِالص -د
 

  Williamson :  لذَ

 . ِقفٛفش حٌّئؽشحص -أ

 . ِقفٛفش حٌؼاللخص -ب

 . ِقفٛفش حٌّئعغخص -ج

 . ِقفٛفش حٌّؼخِالص -د
 

 ِٓ حػذحد ِقفٛفش حٌّؼخِالص ٘ٛ 

 Mintzberg -أ

 Coase -ب

 Simon -ج

 Williamson -د
 

اعدت مصفوفة المعامالت بناء على ؟ 

فرضٌة الرشد المقٌد  -أ 

الفرضٌة السلوكٌة  -ب 

فرضٌة خصوصٌة االصول  -ج 

 الفرضٌة السلوكٌة وخصوصٌة االصول -د 

التكرار 
 .ارتفع  االرتٌاب وزادت المخاطركلما زاد تكرار المعاملة كلما  -1
الرشد )باالعتماد على خصوصٌة األصول والفرضٌات السلوكٌة  -2

 .مصفوفة المعامالت, أعد  (المقٌد واالنتهازٌة
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:  Williamsonحٌّؼخِالص ٌـ ال ٠ذخً مّٓ ِقفٛفش 

حٌظخط١و  -أ

حٌٛػذ  -ب

حٌؼمذ  -ج

 حٌّٕخفغش -د

 

 
 

 

 

 :  طظٛحؿذ حٌّٕخفغش ػٕذِخفٟ ِقفٛفش حٌّؼخِالص 

 خقٛف١ش حألفٛي , حإلٔظٙخص٠ش غ١ش ِٛؿٛدس , ٠ىْٛ حٌشؽذ حٌّم١ذ عخثذ -أ

 خقٛف١ش حألفٛي , حإلٔظٙخص٠ش ِٛؿٛدس , ٠ىْٛ حٌشؽذ حٌىخًِ عخثذ  -ب

 ػذَ خقٛفش حألفٛي , حإلٔظٙخص٠ش ِٛؿٛدس , وْٛ حٌشؽذ حٌّم١ذ عخثذ ٞ -ج

ػذَ خقٛف١ش حألفٛي  , حإلٔظٙخص٠ش غ١ش ِٛؿٛدس , ٠ىْٛ حٌشؽذ حٌّم١ذ عخثذ  -د

 

 ؟توجد الحوكمة فً مصفوفة المعامالت حٌث ٌكون 

رشد مقٌد وانتهازٌة وعدم خصوصٌة فً االصول   -أ 

رشد مطلق وانتهازٌة وخصوصٌه فً االصول   -ب 

 رشد مقٌد وانتهازٌة وخصوصٌة فً االصول  -ج 

 

 : فخكذ ِقفٛفش حٌؼمٛد 

 March -أ

 Williamson -ب

 Coase -ج

 Cyert -د

 

 ؟ مسون عامل افً مصفوفة العقود ادخل وٌلً

الحلول الممكنة  -أ 

 التكرار -ب 
 

 :٠ظٙش ِٓ ِقفٛفش حٌؼمٛد اْ فٟ كخٌش ػذَ خقٛف١ش حألفٛي  

٠ظُ حٌمشحس رخٌؾشحء   -أ

٠ظُ حٌمشحس رخٌز١غ  -ب

٠ظُ حٌمشحس رخٌقٕغ   -ج

 ٠ظُ حٌمشحس رخالخشؿش  -د

 

 

 

 المعامالت؟ مصفوفة كٌف تدار 
فً حالة االنتهازٌة, تحرر العقود بدقة حتى تشمل أكبر قدر من االحتماالت, خاصة وأن .التخطٌط -

 .ٌعتمد التعامل هنا على التخطٌط  و الرشد المتبع هو الرشد المطلق
 .عند غٌاب االنتهازٌة, تسود الثقة, وٌكتفً الطرف بوعد الطرف الثانً.الوعد -

لما ٌكون الرشد المقٌد سائد, واالنتهازٌة موجودة, وفً حالة عدم خصوصٌة األصول .المنافسة -

 .ٌكون التعامل حسب السوق

أما لما ٌكون الرشد المقٌد سائد, واالنتهازٌة موجودة, وفً حالة خصوصٌة األصول .الحوكمة -

 .فالعالقة هنا هً عالقة حوكمة

 



 39- 2      39-1     38الصيفي      38- 2      38- 1      37-  2      37 -1     36 -2     36  -1      35-  2     1-35    34- 2

68 

 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 فبْ حٌؼمٛد حٌظٟ ٠ىْٛ ف١ٙخ حالعظؼّخس ِظٛعو حٌخقٛف١ش ٚلٛٞ حٌظىشحس Williamsonكغذ 

: ٟ٘ ػزخسس ػٓ

١٘ىٍش ِٛكذس  -أ

١٘ىٍش ػٕخث١ش حألهشحف  -ب

١٘ىٍش ػالػ١ش حألهشحف  -ج

 ١٘ىٍش سرخػ١ش حألهشحف -د
 

:  كغذ ِقفٛفش حٌؼمٛد ٠ىْٛ حٌمشحس رخٌؾشحء ِغ حػظّخد  هشف ػخٌغ فٟ 

. كخٌش حٌظىشحس حٌىز١ش ؿذح -أ

. ػذَ حٌظىشحس -ب

.  حٌىشحس حٌىز١ش -ج

 .حٌظىشحس حٌنؼ١ف -د
 

 

:  فٟ ِقفٛفش حٌّؼخِالص ٠ىْٛ لشحس رخٌقٕغ فٟ كخٌش 

 ػذَ خقٛفش حألفٛي  -أ

 حٌظىشحس مؼ١ف  -ب

 حٌظىشحس ِظٛعو  -ج

 حٌظىشحس لٛٞ ٚ حٌخقٛفش ػخ١ٌش -د
 

 :طظٙش ِٓ  ِقفٛفش حٌؼمٛد أٗ فٟ كخٌش حٌخقٛف١ش حٌؼخ١ٌش ٚحٌظىشحس حٌمٛٞ 

٠ظُ حٌمشحس رخٌقٕغ  -أ

٠ظُ حٌمشحس رخٌذِؾ   -ب

٠ظُ حٌمشحس رخالخشؿش   -ج

 ٠ظُ حٌمشحس رخٌؾشحء  -د

 فبْ حٌؼمٛد حٌظٟ ٠ظ١ّض ف١ٙخ حالعظؼّخس رخقٛف١ش ػخ١ٌش ٠ٚىْٛ لٛٞ  Williamsonكغذ 

: حٌظىشحس ٟ٘ ػزخسس ػٓ 

١٘ىٍش ِٛكذس  -أ

١٘ىٍش ػٕخث١ش حألهشحف  -ب

١٘ىٍش ػالػ١ش حألهشحف  -ج

١ٍ٘ىش سرخػ١ش حألهشحف  -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصفوفة العقود 

 عامل التكرار Williamsonأدخل 

 ..من هذه المصفوفة ٌظهر ما ٌلً
عقد )عدم خصوصٌة األصول القرار بالشراء فً حالة  -

 (.كالسٌكً
التكرار القرار بالشراء مع اعتماد طرف ثالث فً حالة  -

 .الضعٌف
 .فً حالة التكرار القوي (العقد الثنائً)القرار بالمناولة  -
فً حالة الخصوصٌة  (الهٌكلة الموحدة)القرار بالصنع  -

 .العالٌة والتكرار القوي
 .اختٌار الهٌكلة المناسبة وفقا للقرار بالصنع أم بالشراء -

 

 



 39- 2      39-1     38الصيفي      38- 2      38- 1      37-  2      37 -1     36 -2     36  -1      35-  2     1-35    34- 2

69 

 نظرية املنظمات

Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 

 

 تخصص الموارد المختلفة عن طرٌق ؟ 

 المالك  -أ 

 المستشمرون -ب 

 السوق  -ج 

 المؤسسة -د 

 

حٌّذسعش حٌظٟ ال طؼظزش اال رخٌغٛق وآ١ٌش ٌظخق١ـ حٌّٛحسد ٟ٘ حٌّذسعش   

 حٌطشف١ش -أ

 حٌظم١ٍذ٠ش -ب

 حاللظقخد٠ش -ج

 حٌىالع١ى١ش حٌـذ٠ذس -د

 

 2:حٌٍّى١ش فٟكمٛق ظٙشص ٔظش٠ش 

 . حٌغظ١ٕخص -أ

 . حٌغزؼ١ٕخص -ب

 . حٌؼّخ١ٕٔخص -ج

 حٌظغؼ١ٕخص -د

 

: ظٙشص ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش فٟ 

حٌظغؼ١ٕخص ح١ٌّالد٠ش   -أ

 حٌغظ١ٕخص ح١ٌّالد٠ش  -ب

 حٌؼّخ١ٕٔخص ح١ٌّالد٠ش  -ج

 حٌغزؼ١ٕخص ح١ٌّالد٠ش  -د

 

 : ِٚخ وخٔض طغظٙذف , ظٙشص ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش فٟ حٌغزؼ١ٕخص

 . ارشحص دٚس حٌّالن فٟ ادحسس حٌّٕظّخص -أ

 . اػخدس ٔؾش فىش حٌّذسعش حٌىالع١ى١ش حٌـذ٠ذس -ب

 . كً اؽىخي ٚؿٛد حٌّئعغش -ج

 اظٙخس طفٛق حٌّئعغش حٌشأعّخ١ٌش فٟ حلظقخد حٌغٛق ػٍٝ غ١ش٘خ -د

 
 

حٌٕظش٠ش حٌظٟ طش٠ذ اظٙخس حْ حٌّئعغش حٌشأعّخ١ٌش فٟ حلظقخد حٌغٛق أفنً ِٓ غ١ش٘خ ِٓ 

:  حٌّٕظّخص ٟ٘ 

 ٔظش٠ش حٌٛوخٌش -أ

 ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -ب

 ٔظش٠ش حٌّٕظّخص -ج

 ٔظش٠ش حإلدحسس -د

 

 

نظرٌة حقوق الملكٌة 
 :ترٌد النظرٌة فً السبعٌنٌاتظهرت هذه 

إظهار أن المؤسسة الرأسمالٌة فً اقتصاد السوق أفضل من غٌرها من  -1
 .المنظمات

 .حل إشكال وجود المؤسسة -2
 .إعادة  نشر فكر المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة من جدٌد -3

 

 تاسعةالـمـحاضـرة ال
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:  ِٓ ر١ٓ أ٘ذحف ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش أٔٙخ طش٠ذ

طزش٠ش حٌٍّى١ش  -أ

ؽشف كمٛق حٌٍّى١ش  -ب

كً اؽىخ١ٌش ٚؿٛد حٌّئعغش  -ج

 كً ِؾىٍش سفغ حإلٔظخؿ١ش -د

 

 حٌٕظش٠ش حٌظٟ طش٠ذ اػخدس ٔؾش فىش حٌّذسعش حٌىالع١ى١ش حٌـذ٠ذس ِٓ ؿذ٠ذ ٟ٘  

 ٔظش٠ش حٌٛوخٌش -أ

 ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -ب

 ٔظش٠ش حٌّٕظّخص -ج

 ٔظش٠ش حإلدحسس -د

 

ٟ٘ فٟ حٌٛحلغ طٕخصي ِظزخدي  (ٚغ١ش حألفشحد)حٌٕظش٠ش حٌظٟ طشٜ أْ حٌّزخدالص حٌظٟ طظُ ر١ٓ حألفشحد 

: حٌلمٛق حٌّظؼٍمش رخألؽ١خء حٌظٟ ٠ظزخدٌٛٔٙخ ٟ٘ 

 ٔظش٠ش حٌٛوخٌش -أ

 ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -ب

 ٔظش٠ش حٌّٕظّخص -ج

 ٔظش٠ش حٌلمٛق حإلدحس٠ش -د

 

ٟ٘  )غ١ش حألفشحد(حٌّزخدالص حٌظٟ طظُ ر١ٓ حألفشحد ٚطٕطٍك ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش ِٓ حٌفىشس أْ 

 2:فٟ حٌٛحلغ

 . طف٠ٛل ِظزخدي فٟ ؽؤْ حألؽ١خء حٌظٟ ٠ظزخدٌٛٔٙخ -أ

 . طف٠ٛل ِظزخدي فٟ ؽؤْ حٌلمٛق حٌّظؼٍمش رخألؽ١خء حٌظٟ ٠ظزخدٌٛٔٙخ -ب

 . طٕخصي ِظزخدي ػٓ حألؽ١خء حٌظٟ ٠ظزخدٌٛٔٙخ -ج

 . طٕخصي ِظزخدي ػٓ حٌلمٛق حٌّظؼٍمش رخألؽ١خء حٌظٟ ٠ظزخدٌٛٔٙخ -د

 

:  حٌٍّى١ش ِٓ حٌفىشس حْ طٕطٍك حٌٕظش٠ش حٌلمٛق 

. حٌٛو١ً ٠لخفع ػٍٝ كمٛق حٌّخٌى١ٓ -أ

. حالفشحد ٠ٍّىْٛ فٟ حٌّٛحلغ كمٛق حعظؼّخي ِٛحسد -ب

. حٌغٍطش ِٓ كمٛق حٌّذ٠ش٠ٓ -ج

 .حٌٍّى١ش ال طظُ حال رخٌلمٛق -د

 

:  ق ٔظش٠ش حٌلمٛق حٌٍّى١ش ِٓ أْ حألفشحد يطٕو

 حٌشحؽذْٚ  -أ

 ٠ٍّىْٛ كمٛق اعظخذحَ حٌّٛسد  -ب

 ١ٌظ ٌُٙ كك حٌظٍّه  -ج

 غ١ش ِزخ١ٌٓ  -د
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: طٕطٍك ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش ِٓ حٌفىشس أْ حٌّزخدالص ر١ٓ حألفشحد ٟ٘ فٟ حٌٛحلغ 

طزخدي ٌلمٛق حٌٍّى١ش  -أ

طزخدي ٌٍم١ّش  -ب

طزخدي ٌٍّٕخفغ  -ج

 طزخدي ٌٍؼشٚس -د

 

 

 :ػٕذ أفلخد ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش ٠ّىٓ 

 طزخدي كمٛق حٌٍّى١ش -أ

 طخض٠ٓ كمٛق حٌٍّى١ش -ب

 طط٠ٛش كمٛق حٌٍّى١ش -ج

 اخفخء كمٛق حٌٍّى١ش -د
 

 :حٌٍّى١ش أٔٙخكمٛق ِٓ أُ٘ خقخثـ 

 . لخرٍش ٌٍظٕخصي -أ

 . غ١ش لخرٍش ٌٍظٕخصي -ب

 . طشطزو رؾخـ ِؼ١ٓ -ج

 . طشطزو رّٕطمش ِؼ١ٕش -د
 

:   ِغخسحص ٟ٘ 3كمٛق حٌٍّى١ش طّىٓ ِٓ 

 حٌظقشف , حالعظؼّخس , حالعظؼّخي -أ

 حالعظلٛحر , حٌظقشف , حالعظؼّخس  -ب

 حالسك , حالعظؼّخس , حالعظؼّخي  -ج

 حٌظقشف, حالعظؼّخس , حالٔظخؽ  -د

:  كغذ ٔظش٠ش حٌلمٛق فؤْ ِّخسعش حٌلمٛق طغظٙذف 

. ِّخسعش حٌٍّى١ش -أ

. حعظؼّخي حٌٍّى١ش -ب

. طؼظ١ُ حٌّٕفؼش -ج

 .حعظؼّخي كك حٌّى١ش -د
 

: ِّخسعش كمٛق حٌٍّى١ش طغظٙذف 

. حٌظ٠ٕٛغ فٟ ِقخدس حٌذخً -أ

حٌظىخًِ حٌؼّٛدٞ  -ب

. طؼظ١ُ حٌّٕفؼش -ج

حٌلقٛي ػٍٝ ٚظ١فش  -د
 

 :طٕظظش ٔظش٠ش حٌلمٛق ِٓ حٌذٌٚش أٔٙخ طّىٓ 

 حٌّٛحه١ٕٓ ِٓ حٌظٍّه -أ

 أفلخد حٌلمٛق ِٓ حالعظؼّخس -ب

 حٌّذ٠ش٠ٓ ٚأفلخد حٌلمٛق ِٓ مّخْ كمٛلُٙ -ج

 أفلخد كمٛق حٌٍّى١ش ِٓ ِّخسعش كمٛلُٙ -د

  ..خصائص حقوق الملكٌة
ٌعنً أن حق الملكٌة ال ٌرتبط أنهاقابلة للتنازلمن أهم خصائص حقوق الملكٌة 

 .ٌمكن تبادل حقوق الملكٌة لذلك بشخص بعٌنه
  .. ممارسات ثالثحقوق الملكٌة تمكن من

 .ة ٌستعمل صاحب الحق حقه بنفس/االستعمال 
 .ة ٌستفٌد صاحب الحق من نتائج استعمال حق/األستــثمار

 ....(ةٌتخلى عنه, ٌبٌعه, ٌورث)ٌتصرف صاحب الحق فً حقه / التــــصرف

لماذا ٌمارس صاحب حقوق الملكٌة حقوقه ؟ 
فً بعض الحاالت تمارس لكن .. تستهدف تعظٌم المنفعةممارسة الحقوق  -

 ثم (...الرقابة على األسعار, حصص اإلنتاج )مضاٌقات على هذه الحقوق
ممارسة هذه الحقوق لٌست ممكنة إال إذا اعترف بها المجتمع وسمح 

 .بممارستها
تمكٌن أصحاب حقوق الملكٌة من تنتظر نظرٌة الحقوق من الدولة  -

 .ممارسة حقوقهم
 .Kyotoاإلشكال ٌطرح فً حالة اآلثار السالبةمثال اتفاقٌة  -

 

منطلق النظرٌة 
: تنطلق نظرٌة حقوق الملكٌة من الفكرة التالٌة

تنازل متبادل عن الحقوق هً فً الواقع  (وغٌر األفراد)المبادالت التً تتم بٌن األفراد  -
األفراد ٌملكون إذن تبادل لحقوق الملكٌةفهً إذن المتعلقة باألشٌاء التً ٌتبادلونها
 .فً الواقع حقوق استعمال موارد

ومنه فإن هذه النظرٌة تنطلق الملكٌة تعطً حقوقا و تنطلق هذه النظرٌة  من الملكٌة -
 .من  حقوق الملكٌة
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: ٔٛع كمٛق حٌٍّى١ش فٟ ِئعغخص حٌذٌٚش حٌلى١ِٛش 

ٍِى١ش خخفش  -أ

ٍِى١ش خخفش ٔخلقش  -ب

ٍِى١ش ػخِش  -ج

 

 كغذ ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش فبْ حٌٍّى١ش حٌخخفش ٟ٘ حٌٕٛع 

 حالفؼذ ٌٍّئعغخص  -أ

 حاللذَ ٌٍّٕظّخص -ب

 حالكذع ٌٍّئعغخص  -ج

 حالوًّ ٌٍّئعغخص -د

 

 :كغذ ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش فبْ حٌٍّى١ش حٌخخفش 

 ف١ٙخ وً خقخثـ حٌلمٛق ٚطغّق رؼل ِّخسعخطٙخ -أ

 ف١ٙخ أُ٘ خقخثـ حٌلمٛق ٚطغّق رزؼل ِّخسعظٙخ -ب

 ف١ٙخ وً خقخثـ حٌلمٛق ٚطغّق وً ِّخسعخطٙخ -ج

 ف١ٙخ أُ٘ خقخثـ حٌلمٛق ٚطغّق وً ِّخسعخطٙخ -د
 

   2:حٌزٞ ٠فغش ٚؿٛد حٌّئعغخص ٘ٛ ,كغذ ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش

 . اخفخق حٌغٛق -أ

 . وْٛ حٌّئعغخص طغخػذ ػٍٝ طلغ١ٓ حٌفؼخ١ٌش -ب

 . وْٛ حٌّئعغخص طلمك حألسرخف -ج

 . وْٛ حٌغٛق ال ٠غطٟ وً حٌلخؿخص -د
 

 كغذ ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش فبْ حٌّئعغخص طغخػذ ػٍٝ 

 طلغ١ٓ حالٔظخؿ١ش  -أ

 ٔؾشس حٌؼمخفش حالدحس٠ش  -ب

 اػشحء كمٛق حٌٍّى١ش  -ج

 طلغ١ٓ حٌفؼخ١ٌش  -د
 

كغذ ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش فبْ حٌّئعغخص طغخػذ ػٍٝ  

 طلغ١ٓ حٌفؼخ١ٌش -أ

 سفغ كـُ حٌٍّى١ش -ب

 طلغ١ٓ ٔٛػ١ش حٌٍّى١ش -ج

 طلغ١ٓ أدحء حإلدحسس -د
 

 :حٌٍّى١ش أٔٙخ ِٓ ػ١ٛد حٌٕظش٠ش 

 طٕفٟ أٔٛحع حٌٍّى١خص غ١ش حٌخخفش -أ

 طؼظّذ ػٍٝ حألعخ١ٌذ حٌى١ّش فٟ حطخخر حٌمشحس -ب

 ال طؼطٟ طؼش٠فخ ٚحملخً ٌٍلمٛق -ج

 طـؼً ِٓ حٌّٕظّش ِشوض ح٘ظّخِٙخ -د

  ..أهم نتائج هذا التصنٌف
من خالل حقوق الملكٌة ٌمكن التعرف على نوع  -1

 .حقوق الملكٌة أداة للتحلٌل أذن المؤسسة
فٌها كل الملكٌة الخاصة هً النوع األكمل ألن  -2

 .خصائص الحقوق وتسمح كل ممارساتها
  .. السوق ووجود المنظمات

لماذا توجد مؤسسات ولم نكتفً بالسوق ؟ 
ألن المؤسسات تحث على تشكٌل الفرق, الجماعات, أي 

العمل الجماعٌوبما أن العمل الجماعً أكثر 
 .المؤسسات تساعد على تحسٌن الفعالٌةففعالٌة

 

 ..من عٌوب النظرٌةالملكٌة
 .ال تعطً تعرٌفا واضحا للحقوق -1
 .(اآلثار السالبة)ال تعترف بحدود حقوق الملكٌة  -2
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

 :ِٓ ِضح٠خ ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش أٙخ 

الطؼظشف رلذٚد كمٛق حٌٍّى١ش   -أ

طؼطٟ طؼش٠فخً ٚحملخً ٌٍلمٛق   -ب

وً ِخ عزك   -ج

 ال ؽٟء ِّخ عزك  -د
 

: ِٓ أرشص سٚحد ٔظش٠ش حٌٛوخٌش حاللظقخد٠ش 

 ١ٍ٠ٚWilliamsonخِغْٛ  -أ

 Ronald Coaseسٚٔخٌذ وٛص   -ب

 Herbert simon٘شرشص عخ٠ّْٛ  -ج

 Michael Jensenِخ٠ىً ؿ١ٕغ١ٓ   -د
 

 :ؽىخ١ٌش طلإلو١ف حٌٛوخٌش طزلغ ٔظش٠ش 

حألدحء فٟ حٌّئعغش  -أ

حإلٔظخؿ١ش فٟ حٌّئعغش  -ب

حالٔظٙخص٠ش فٟ حٌّئعغش  -ج

 حٌلمٛق فٟ حٌّئعغش -د
 

 :طزلغ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش فٟ  

و١ف١ش طؼخدي حٌظىخ١ٌف ِغ حإلسحدحص   -أ

و١ف١ش كً اؽىخ١ٌش حإلٔظٙخص٠ش فٟ حٌّئعغش   -ب

و١ف١ش طمٍـ طىخ١ٌف حٌغٛق   -ج

 و١ف١ش حخظ١خس حٌٛو١ً  -د

: فٟ حٌّئعغش ......طزلغ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش و١ف طلً حؽىخ١ٌش 

. حالعظمشحس -أ

. حٌىفخءس -ب

حٌفؼخ١ٌش  -ج

 حالٔظٙخص٠ش -د

 

:  حٌٕظش٠ش حٌظٟ ٠شؿغ أفٍٙخ حٌٕظشٞ اٌٝ فقً حٌٍّى١ش ػٓ حإلدحسس ٟ٘ 

 ٔظش٠ش حٌٛوخٌش -أ

 ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -ب

 ٔظش٠ش حٌّٕظّخص -ج

 ٔظش٠ش حإلدحسس -د
 

 :ٔظش٠ش حٌٛوخٌش 

 ٔظش٠ش حٌٛوخٌش طىًّ ٔظش٠ش 

 طٕخلل ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -أ

 طىًّ ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -ب

 طٕخلل ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -ج

 طىًّ ٔظش٠ش كمٛق حٌٍّى١ش -د

 نظرٌة الوكالة  

  . Michael  Jensen وWilliam Mecklingأهم المؤسسٌن 

 ..موضوع نظرٌة الوكالة 
كٌف تحل إشكالٌة االنتهازٌة فً تبحث نظرٌة الوكالة  -

 .المؤسسة
 .تعتمد هذه النظرٌة  بالدرجة األولى على المعلومة -
ٌرجع األصل النظري لنظرٌة الوكالة إلى فصل الملكٌة عن  -

 .Means  وBerleاإلدارة 

 .تكمل نظرٌة حقوق الملكٌةنظرٌة الوكالة  -
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

: حٔزٕض ٔظش٠ش حٌٛوخٌش ػٍٝ أعخط 

. طىخًِ حٌّؼٍِٛخص  -أ

. ػذَ طٕخظش حٌّؼٍِٛخص  -ب

. طٕخظش حٌّؼٍِٛخص -ج

 .طٕغ١ك حٌّؼٍِٛخص -د

 
 

 2:ِٓ أُ٘ ِٛحم١غ ح٘ظّخَ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش

 ِٓ أُ٘ ِخ ؿخءص رٗ ٔظشس حٌٛوخٌش

 . ػذَ طٕخظش حٌّؼٍِٛخص -أ

 . ػذَ ططخرك حٌلمٛق -ب

 . ػذَ طٕخعذ حٌٍّى١ش -ج

 . ػذَ ِالءِش حٌٛوخٌش -د
 

ػٕذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش ٠غّٝ ػذَ طٛفش ٔفظ حٌّؼٍِٛخص ٌذٜ حٌطشف١ٓ 

:  كغذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش فبْ حٌٛو١ً ٚحٌّٛوً ١ٌظ ٌّٙخ ٔفظ حٌّؼٍِٛخص ٚ٘زح ِخ٠ؼشف رـ 

ػذَ ططخرك حٌّؼٍِٛخص  -أ

ػذَ طؾخرٗ حٌّؼٍِٛخص  -ب

ػذَ طٕخعذ حٌّؼٍِٛخص  -ج

 ػذَ طٕخظش حٌّؼٍِٛخص -د

 

 :حٌٕظش٠ش حٌظٟ طظىٍُ ػٓ ػذَ طٕخظش حٌّؼٍِٛخص ٟ٘ 

ػاللخص حٌٛوخٌش  -أ

 كمٛق حٌٍّى١ش -ب

 طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -ج

 حٌغٍطش ٚحٌلىُ -د
 

 2:طشٜ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش أْ حٌٛو١ً لذ ٠ىْٛ

 . فخؽال -أ

ِخطجخ  -ب

ؽـخػخ  -ج

 . حٔظٙخص٠خ -د

 

:  ِٓ مّٓ حٌّخخهش حٌظٟ لذ طؼل ٌٙخ ٍِى١ش حٌّٛوً كغذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش 

 حٔظٙخص٠ش حٌٛو١ً -أ

 فقً حٌٍّى١ش ػٓ حإلدحسس -ب

 ػذَ ططٛس حٌّٕظّخص -ج

 فؾً حإلدحسس -د
 

 

 

 

مواضٌع اهتمام نظرٌة الوكالة 
عدم تناظر المعلومات -
 أنتهازٌة الوكٌل -
 ..عالقة الوكالة -
 ..تكالٌف الوكالة -
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 :حٌٕظ١ـش حٌّٕظظشس كغذطىْٛ حٌٕضحػخص ِئػشس ػٍٝ 

 . حٌٕظش٠ش حٌظٕظ١ّ١ش -أ

 . ٔظش٠ش حٌظشف١ش -ب

 . ٔظش٠ش حٌٛوخٌش -ج

 ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -د
 

حٌٕضحع حٌزٞ ٠ظُ ر١ٓ حٌّالن ٚحٌّذ٠ش٠ٓ حعخط 

. طىخًِ حٌّقخٌق -أ

. حخظالف حٌّقخٌق -ب

 .طىخفئ حٌّقخٌق -ج

 ٚكذس حٌّقخٌق -د

 

:  كغذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش طىْٛ 

 ِئػشس ػٍٝ حٌٕظ١ـش حٌّٕظظشس -أ

 ِم١ذس ٌٍّٕظّش -ب

 هز١ؼ١ش فٟ حٌّٕظّش -ج

 ٔخدسس رخٌّٕظّش -د

 

كغذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش ِٚٓ أؿً كغ حٌٛو١ً ػٍٝ خذِش ِقٍلش حٌّٛوً ٠ـذ  

 سفغ ِىخفؤس حٌٛو١ً -أ

 طم١ٍـ طىخ١ٌف  حٌٛو١ً -ب

 ِٕق حٌٛو١ً أعُٙ ١ٌىْٛ ؽش٠ىخً فٟ حٌّٕظّش -ج

 ارشحَ ػمذ -د

 

 :ِقٍلش حٌّٛوً ٠ـذحٌٛو١ً ػٍٝ خذِش ٌلغ  ,كغذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش

 . ارشحَ ػمذ -أ

 . طٛظ١ف ِذ٠ش ِلظشف -ب

 . ػذَ طؼ١١ٓ ِذ٠ش٠ٓ -ج

 . حالػظّخد ػٍٝ حٌؼمش -د

 

 :٠ـذ ارشحَ ػمذ ِٓ أؿً , كغذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش 

اطّخَ حٌؾىً حٌمخٟٔٛٔ ٌٍّئعغش  -أ

مّخْ ػٛحثذ حٌّالن رخٌٕظخَ  -ب

ِٕق حٌٛو١ً حٌقالك١ش حٌنشٚس٠ش  -ج

 كغ حٌٛو١ً ػٍٝ خذِش ِقٍلش حٌّٛوً -د

 

 ٠:2شٜ أفلخد ٔظش٠ش حٌٛوخٌش أْ

 . حٌظٛو١ً ٠شفغ أسرخف حٌّئعغش -أ

 . حٌغٛق ال ٠غخػذ ػٍٝ حٌؼًّ حٌـّخػٟ -ب

 . حٌؼمذ ٠مٍـ ِٓ حٌٕضحع -ج

 . حٌظىخ١ٌف طلذد كـُ حٌّئعغش -د
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 2:طّؼً ػاللش حٌٛوخٌش طف٠ٛنخ

 . ِٓ أؿً حإلدحسس دْٚ حطخخر حٌمشحس -أ

 . ِٓ أؿً حطخخر حٌمشحس -ب

 . فٟ حٌغٍطش دْٚ حطخخر حٌمشحس -ج

 . فٟ حٌغٍطش دْٚ حإلدحسس -د
 

 :حٌظف٠ٛل الطخخر حٌمشحس ٠ٕـُ ػٓ

 . حٌٍّى١ش -أ

 . ػاللش حٌٛوخٌش -ب

 . هز١ؼش حٌّئعغش -ج

 . حٌؼاللش ر١ٓ حإلدحسس ٚحٌؼّخي -د
 

:  حٌظىخ١ٌف حٌظٟ طظلٍّٙخ حٌّئعغش ِٓ أؿً كغ حٌٛو١ً ٌخذِش ِقٍلش حٌّالن ٟ٘ 

 طىخ١ٌف حٌٛو١ً -أ

 طىخ١ٌف حٌٛوخٌش -ب

 طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -ج

 طىخ١ٌف حٌّالن -د
 

 2: حٌظٟ طظلٍّٙخ حٌّٕظّش ِٓ أؿًطىخ١ٌف حٌٛوخٌش ٟ٘ حٌظىخ١ٌف

 :طؼشف طىخ١ٌف حٌٛوخٌش ػٍٝ أٔٙخ طٍه حٌظىخ١ٌف حٌظٟ طظلٍّٙخ حٌّئعغش ٌـ 

 . طؼ١١ٓ ٚو١ً إلدحسس حٌّٕظّش -أ

 . طغ١١ش حٌٛو١ً -ب

 . كغ حٌٛو١ً ػٍٝ خذِش ِقٍلش حٌّالن -ج

 حٌزلغ ػٓ ٚو١ً -د
 

:  كغ حٌٛو١ً ػٍٝ خذِش ِقٍلش حٌّخٌه ٟ٘ حٌظىخ١ٌف حٌظٟ طظلٍّٙخ حٌّئعغش ِٓ أؿً 

طىخ١ٌف حٌٛو١ً  -أ

طىخ١ٌف حٌّخٌه  -ب

طىخ١ٌف حٌٛوخٌش  -ج

 طىخ١ٌف حٌٍّى١ش -د
 

 :فبْ طىخ١ٌف حٌٛوخٌش ٟ٘ حٌظىخ١ٌف حٌظٟ طظلٍّٙخ حٌّئعغش ِٓ , كغذ ٔظش٠ش حٌٛوخٌش 

اطّخَ حٌؾىً حٌمخٟٔٛٔ ٌٍّئعغش  -أ

مّخْ ػٛحثذ حٌّالن رخٌٕظخَ  -ب

ِٕق حٌٛو١ً حٌقالك١ش حٌنشٚس٠ش  -ج

كغ حٌٛو١ً ػٍٝ خذِش ِقٍلش حٌّٛوً  -د

 

  

 ..عالقة الوكالة 
هً عقد ٌلجأ من خالله شخص أو أشخاص إلى خدمات شخص عالقة الوكالة 

 .آخر لٌقوم مكانهم بعمل معٌن
(تفوٌض التخاذ القرار.) 

 ..تكالٌف الوكالة 
أجل حث الوكٌل لخدمة مصلحة هً التكالٌف التً تتحملها المؤسسة من 

األجور المرتفعة للمدٌر, تكالٌف الرقابة, تكالٌف اإلجراءات القانونٌة, ,المالك
 ....

شركة )المؤسسة اإلدارٌة  ,ولكن تستطٌع كل المؤسسات تحمل هذه التكالٌفال
تقسم التكالٌف  و رأسمالها كبٌر..  آلن هً الوحٌدة التً تستطٌع (األسهم

 .تناسب آلٌات الرقابة وعلى عدد كبٌر من المالك
المؤسسة اإلدارٌة هً األفضل   .. 
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 : حٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش فٟ ِـخي حٌّٕظّخص ٟ٘ طٍه حٌظٟ 

 :حٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش ٟ٘ طٍه حٌظٟ طشوض ػٍٝ

 . لخر١ٍش حٌّٕظّش ٌٍظؤلٍُ ٚحٌظطٛس -أ

 . لذسس حٌّٕظّش ػٍٝ حإلٔظخؽ -ب

 . مشٚسس طلف١ض حألفشحد رخٌّٕظّش -ج

 . طخق١ـ سٚحطذ ِٕخعزش ٌٍؼّخي -د

 

 :أُ٘ ٚأؽٙش حٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش فٟ

 ٔظش٠ش حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش -أ

 حٌٕظش٠ش حٌى١ّش -ب

 . ٔظش٠ش حطخخر حٌمشحس -ج

 ٔظش٠ش حٌٕظُ -د

 

 : طذخً ٔظش٠ش حٌٕظُ مّٓ 

حٌٕظش٠خص حٌظم١ٍذ٠ش   -أ

حٌٕظش٠خص حٌلذ٠ؼش   -ب

حٌٕظش٠خص حٌىالع١ى١ش   -ج

 ٔظش٠خص حٌؼاللخص حإلٔغخ١ٔش -د
 

Bertalanffy أٌّف وظخد ِٓ ٛ٘:  

 . حٌٕظش٠ش حٌظشف١ش حٌـذ٠ذس -أ

 . حٌٕظش٠ش حٌلظ١ّش حٌلذ٠ؼش -ب

 . حٌٕظش٠ش حٌى١ّش حٌؼخِش -ج

 حٌٕظش٠ش حٌؼخِش ٌٍٕظُ -د

 

 :  طؼٛد حٌٕظش٠ش حٌؼخِش ٌٍٕظُ ٌّئعغٙخ

 ARGYRIS -أ

 SIMON -ب

 MASLOW -ج

 BERTALANFFY -د

 

 :   حٌؼٕخفش ػش ِٓ حٌٕظخَ ٘ٛ ِـّٛ

. حٌّظىخٍِش ِغ رؼنٙخ  -أ

. حٌّظفخػٍش ف١ّخ ر١ٕٙخ -ب

. حٌّظٕخلنش ف١ّخ ر١ٕٙخ  -ج

 .حٌّٕغـّش ِغ رؼنٙخ -د

 

 

 

تسمٌة النظرٌات الحدٌثة 
فهً توصف بالحدٌثة مقارنة بالنظرٌات  ,ال ٌجب فهمها بالنظرٌات الحالٌة

 .التقلٌدٌة
النظرٌات الحدٌثة كثٌرة 
على عكس النظرٌات قابلٌة المنظمة للتأقلم والتطور هً تلك التً تركز على 

 .التقلٌدٌة
أهم وأشهر وأول هذه النظرٌات  

 .نكتفً بدراستها وال نتطرق للنظرٌات األخرى.. نظرٌة النظم
نظرٌة النظم 
مجموعة من األجزاء = الظاهرة : فً التحلٌل 
مجموع األجزاء = الكل: فً التحلٌل 

 
 

 

 عاشرةالـمـحاضـرة ال

مؤسس نظرٌة النظم 

 Ludwick Von ةلـصاحبكتاب النظرٌة العامة للنظم   نشر 1947فً 
bertalanffy, GENERAL SYSTEM THEORY,النظرٌة العامة للنظم 

هو من أدخل مفهوم النظام والتفكٌر  ومختص فً عالم األحٌاء, 
 . وأصلة من النمساالنظمٌوهو من أسس نظرٌة النظم

 ..ترى نظرٌة النظم أن
مجموعة من العاصر = النظام ف , الكل عبارة عن مجموعة من  األجزاء

 .المتفاعلة مع بعضها من أجل تحقٌق هدف معٌن
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 :٠ؼشف حٌٕظخَ ػٍٝ أٔٗ ِـّٛػش ِٓ 

 حٌؼٕخفش حٌّظفخػٍش ِغ رؼنٙخ ِٓ أؿً طلم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ -أ

 حٌّىٛٔخص حٌقغ١شس حٌظٟ ٠ٕخصع رؼنٙخ حٌزؼل -ب

 حألؿضحء حٌزغ١طش حٌظٟ طغّق رظٙٛس ػٕخفش أخشٜ -ج

حأل٘ذحف حٌظٟ طش٠ذ حٌّٕظّش طلم١مٙخ  -د
 

فٟ ٔظش٠ش حٌٕظُ وً ؿضء ِٓ حٌٕظخَ ٘ٛ ح٠نخ  

 ػٕقش حعظشحط١ـٟ  -أ

 ٔظخَ  -ب

 ٚكذس طؾغ١ٍ١ش  -ج

 ِؾىٍش  -د
 

حٌٕظخَ ػزخسس ػٓ ِـّٛػش ِٓ ٔظُ  

 فغ١شس  -أ

 وز١شس  -ب

 غ١ش ػخرظش  -ج

 ِظلشوش  -د

 

 :فٟ ٔظش٠ش حٌٕظُ

 . حٌىً أوؼش ِٓ ِـّٛػش حألؿضحء -أ

 . حٌىً ألً ِٓ ِـّٛػش حألؿضحء -ب

 . حٌىً ٠غخٚٞ ِـّٛػش حألؿضحء -ج

 . ال ػاللش ٌٍىً رّـّٛػش حألؿضحء -د

 

 : فٟ ٔظش٠ش حٌٕظُ  

حٌىً حلً ِٓ ِـّٛع حألؿضحء   -أ

حٌىً ٠غخٚٞ ِـّٛع حألؿضحء   -ب

حٌىً أوزش ِٓ ِـّٛع حألؿضحء   -ج

 ال ؽٟء ِّخ عزك  -د

 

 :٘ذف حٌٕظخَ ٠ظُ طلم١ك , كغذ ٔظش٠ش حٌٕظُ 

 رظلم١ك أ٘ذحف رؼل حألٔظّش حٌّىٛٔش ٌٗ -أ

 رظلم١ك أ٘ذحف حألٔظّش حٌّىٛٔش ٌٗ -ب

 رظم١ٍـ حالخظالف ر١ٓ حألٔظّش حٌّىٛٔش ٌٗ -ج

رشفغ حٌظٕخلل ر١ٓ حألٔظّش حٌّىٛٔش ٌٗ  -د
 

 :ٌفُٙ حٌٕظخَ ال ٔلظخؽ اٌٝ فُٙ

 . ػاللش رؤٞ ٔظخَ آخش -أ

 . حألؿضحء حٌّىٛٔش ٌٗ -ب

 . حٌؼاللش ف١ّخ ر١ٓ حألؿضحء حٌّىٛٔش ٌٗ -ج

 ػاللش حألؿضحء حٌّىٛٔش ٌٗ رز١جظٙخ -د

 .. فً نظرٌة النظم 
 النظام عبارة عن  و كل جزء من النظام هو نظام فً نفس الوقت

 .مجموعة من نظم صغٌرة
  صبح كل شًء عبارة عن نظامأبهذه الكٌفٌة..  
الدولة  ,  النص األدبً نظام,الكون نظاماألسرة نظام,جسم اإلنسان نظام

 . المنظمة نظام,الحكومة نظام, الخطة الدراسٌة  نظام , نظام
 5 = 2+ 2الكل أكثر من مجموع األجزاء .. فً نظرٌة النظم 

بتحقٌق  ٌتم تحقٌق هدف النظام ,لكل نظام هدف خاص به.. هدف النظام

 الجسم, المنظمة,: مثال .. هدف األنظمة المكونة له

لفهم الكل نحتاج إلى 
 .(العناصر)فهم األجزاء  .1
 .(العناصر)فهم العالقة فٌما بٌن األجزاء  .2
 .ببٌئتها  (العناصر)فهم عالقة األجزاء  .3
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فٟ ٔظش٠ش حٌٕظُ ٌفُٙ حٌىً ٔلظخؽ حٌٝ فُٙ  

 حالؿضحء -أ

 حٌؼاللش ف١ّخ ر١ٓ حالؿضحء -ب

 ػاللش حالؿضحء رز١جظٙخ -ج

وً ِخعزك   -د

 

حٌٕظخَ حٌزٞ ٠ظ١ّض رذسؿش ػخ١ٌش ِٓ حالعظمال١ٌش ٘ٛ  

 حٌٕظخَ حٌّفظٛف  -أ

 حٌٕظخَ حٌّغٍك  -ب

 حٌٕظخَ حٌّظلشن  -ج

 وً ِخعزك -د
 

: ٌمذ ِىٕض ٔظش٠ش حٌٕظُ ِٓ 

سفغ ِغظٜٛ حٌٛػٟ ٌذٜ حٌؼّخي رخٌّئعغش  -أ

فُٙ ططٛس حٌّٕظّش ِٓ خالي طؤلٍّٙخ ِغ حٌز١جش  -ب

سفغ ِغظٜٛ حإلٔظخؿ١ش رخٌّئعغش  -ج

طلذ٠ذ ِخظٍف ٚظخثف حٌّئعغش  -د
 

 :  ال طغخػذ ٔظش٠ش حٌٕظُ ػٍٝ

 .فُٙ طظطٛس حٌّٕظّش ِٓ خالي طؤلٍّٙخ ِغ حٌز١جش  -أ

. حألدسحن رؤْ حٌّٕظّش حٌظٟ ال طظؤلٍُ ِغ ر١جظٙخ طفؾً -ب

. حٌفُٙ حْ وً أؿضحء حٌّٕظّش ِؼ١ٕش رظؤلٍُ ِغ حٌز١جش  -ج

 .فُٙ ططٛس حٌّٕظّش ِٓ خالي ططٛس ػمخفظٙخ -د

 

 : طغخػذ ٔظش٠ش حٌٕظُ ػٍٝ فُٙ طظطٛس حٌّٕظّش ِٓ خالي  

اػذحد اعظشحط١ـ١ظٙخ  -أ

طؤلٍّٙخ ِغ حٌز١جش   -ب

طؤػ١ش٘خ رخٌضرخثٓ  -ج

 طؤػ١ش٘خ رخٌّٛسد٠ٓ   -د
   

حٌٕظش٠ش حٌظٟ أدص اٌٝ حٌفُٙ وً أؿضحء حٌّٕظّش ِؼ١ٕش رخٌظؤلٍُ ِغ حٌز١جش ٟ٘   

 ٔظش٠ش حٌز١جش -أ

 ٔظش٠ش حٌز١جش حٌى١ٍش -ب

 ٔظش٠ش حٌٕظُ -ج

 ٔظش٠ش طىخ١ٌف حٌّؼخِالص -د
 

 : ِّخ عخػذص ٔظش٠ش حٌٕظُ ػٍٝ فّٙٗ أْ

 . ١٘ىٍش حٌّٕظّش ٚطٕظ١ّٙخ ٚادحسطٙخ ظشف١ش أٞ كغذ حٌز١جش ٚطمٍزخطٙخ -أ

 . ١ٌغض وً ٚظخثف حٌّئعغش ِشطزطش رخٌز١جش -ب

 . ١ٌظ ػٍٝ وً حٌٛظخثف فٟ حٌّئعغش أْ طظؤلٍُ ِغ حٌز١جش -ج

 أظخؽ حٌّئعغش ٚطغ٠ٛمٙخ ٚادحسس ِٛحسد٘خ حٌزؾش٠ش ٚظخثف غ١ش ظشف١ش -د

دور نظرٌة النظم فً نظرٌة المنظمة 
: تساعد هذه النظرٌة على 

  فهم  تتطور المنظمة من خالل تأقلمها مع البٌئة

 اإلدراك بأن المنظمة التً ال تتأقلم مع بٌئتها تفشل. 

  الفهم أن كل أجزاء المنظمة معنٌة بالتأقلم مع البٌئة
 .(...اإلنتاج, التسوٌق, اإلدارة)

  بأن هٌكلة المنظمة وتنظٌمها وإدارتها ظرفٌة اإلدراك
 .أي حسب البٌئة وتقلباتها
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 : فٟ ِـخي حٌّٕظّخص ح٘ظُ ػٍّخء حالؿظّخع رـ 

. حٌفخػ١ٍٓ دحخً حٌّٕظّش -أ

. حٌفخػ١ٍٓ خخسؽ حٌّٕظّش -ب

. أفلخد حٌمشحس دحخً حٌّٕظّش -ج

 .حفلخد حٌّقٍلش -د

 

 :حٌٚٝ ٘زٖ حألفىخس أْ ,ػٕذ ططشلُٙ ٌٍّٕظّخص ٠ٕطٍك ػٍّخء حالؿظّخع ِٓ ِـّٛػش أفىخس

حٌّٕظّش ؽٟء هز١ؼٟ  -أ

 . حٌّٕظّش رٕخء حؿظّخػٟ -ب

 . حٌّٕظّش ػزخسس ػٓ آٌش -ج

 . حٌّٕظّش و١خْ ؿخِذ -د

 

ِٓ ِٕطٍمخص ػٍّخء حالؿظّخع حْ حٌّٕظّش ػزخسس ػٓ 

 ِـخي ِؼخِالص  -أ

 ؽٟ هز١ؼٟ  -ب

 حسحدس ع١خع١ش  -ج

 رٕخء حؿظّخػٟ -د

 

 :أْ حٌّٕظّش ٠شٜ ػٍّخء حالؿظّخع 

 ؽٟء هز١ؼٟ -أ

 رٕخء حؿظّخػٟ -ب

 هشف سعّٟ -ج

 ٚكذس ع١خع١ش -د

 

 : ِٓ ِٕطٍمخص ػٍّخء حالؿظّخع رخٌٕغزش ٌٍّٕظّش أْ

 . حٌّٕظّش ؽٟء هز١ؼٟ -أ

 . حٌّٕظّش رٕخء حؿظّخػٟ -ب

حٌّٕظّش ِلذدس طّخِخ  -ج

 حٌّٕظّش ال ِىخْ ٌٙخ ٌٍلش٠ش -د

 

 :٠ؼظمذ ػٍّخء حالؿظّخع حْ

 . حٌّٕظّش ال طّٕق أٞ ِـخي ٌٍلش٠ش -أ

 . حٌّٕظّش ػخرظش ال طظغ١ش -ب

 . ٕ٘خن ِىخْ ٌٍلش٠ش فٟ حٌّٕظّش -ج

 حٌّٕظّش طشفل حٌظغ١١ش -د

 

 

 

تطرقنا للمنظمات وخصائصهافهمنا كٌف تتطور المنظمات من 
 ما الذي ٌجري داخل .. خالل تفاعلها مع بٌئتهاالسؤال اآلن 

 .نلقً نظرة على الفاعلٌن داخل المنظمة .. المنظمة ؟
انطلقوا من علماء االجتماع بالفاعلٌن داخل المنظمةاهتم 

: مجموعة أفكار 
المنطلقات 

 .هً بناء اجتماعًالمنظمة لٌست شٌئا طبٌعٌا بل  (1
 .فهً لٌست محددة تماما (2
 .هناك مكان للحرٌة فً المنظمةبالتالً  (3
حتى فً حالة وجود اإلجراءات والمعاٌٌر فهناك دائما  (4

 .إمكانٌة التحرك بٌن هذه القٌود
 

 حادٌة عشرالـمـحاضـرة ال
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٠ؼظزش ػٍّخء حالؿظّخع حٔٗ ٠ٛؿذ 

 ػذد وز١ش ِٓ حالفشحد فٟ حٌّٕظّخص  -أ

 ِـظّغ وز١ش فٟ حٌّٕظّخص  -ب

 ِىخْ ٌٍلش٠ش فٟ حٌّٕظّخص  -ج

 ٚلض ٌٍظٛف١ش فٟ حٌّٕظّخص -د

 

 :ِٓ ٠شٜ أْ ٕ٘خن ِىخٔخ ٌٍلش٠ش فٟ حٌّٕظّش ُ٘ 

 أفلخد حٌٕظش٠ش حٌىالع١ى١ش -أ

 أفلخد حٌّذسعش حٌمشحس٠ش -ب

 ػٍّخء حالؿظّخع -ج

 ػٍّخء حإلدحسس -د

 

 :ال ٠ؼظمذ ػٍّخء حالؿظّخع أْ عٍٛن حألفشحد رخٌّٕظّش ٠ٕظؾ ػٓ وُٛٔٙ

 . ٠ظـخٚرْٛ ِغ حٌّؾخوً -أ

 . ٠ظلشوْٛ فٟ اهخس ل١ٛد -ب

 . ٠لزْٛ حٌؼًّ -ج

 . ٠ظلشوْٛ كغذ حٌؾشوخء حٌز٠ٓ ٠ظؼخٍِْٛ ِؼُٙ -د

 

 :حٌفخػً ٘ٛ ِٓ

 . ٠فؼً ِخ ٠طٍذ ِٕٗ فؼٍٗ -أ

 . ِؼ١ٕش )ظشٚف( ٠ظذخً فٟ ٚمؼ١ش  -ب

 . ٠ظخز حٌمشحسحص حٌفؼخٌش -ج

 طذخً فٟ وً حٌّغخثً ٚحٌّؾخوً -د

 

 2:فبْ حٌفخػً ٘ٛ ِٓ ,كغذ ِمخسرش حٌفخػ١ٍٓ

 . ِؼ١ٕش (ظشٚف( ٠ظذخً فٟ ٚمؼ١ش -أ

 . ٠ظذخً فٟ وً حٌلخالص ٚوً حٌظشٚف -ب

 . ٠لفض حٌؼّخي رخٌّٕظّش -ج

 ٠مٛد حألفشحد رخٌّٕظّش -د

 

 : حٌفخػً فٟ حٌّٕظّش ٘ٛ ِٓ ٠ظذخً فٟ , كغذ ػٍّخء حالؿظّخع

 . كخٌش ٚحكذس -أ

 . كخٌش ِؼ١ٕش -ب

 . ٔٛع ٚحكذ ِٓ حٌلخالص -ج

 . وً أٔٛحع حٌلخالص -د

 

:  كغذ ػٍّخء حإلؿظّخع فبْ حٌفخػً فٟ حٌّئعغش ٘ٛ ِٓ 

٠ظذخً فٟ وً ٚمؼ١خص ٚظشٚف حٌّئعغش  -أ

٠ظذخً ػٍٝ حٌّغظٜٛ حألػٍٝ ٌٍّئعغش  -ب

ِؼ١ٕش (ظشٚف)٠ظذخً فٟ ٚمؼ١ش  -ج

 ٠ظذخً ػٍٝ ِغظٜٛ حإلدحسس حٌٛعطٝ فمو -د

 الفاعل
فً , معٌنة (ظروف)من ٌتدخل فً وضعٌة الفاعل هو 

مشكلة معٌنة ال ٌتدخل كل أفراد المؤسسة بل بعضهم 
 لماذا ؟؟

لٌس لهم كلهم الموارد . 2.  ألنهم لٌسوا كلهم معنٌٌن .1
 .تحدد الفاعلٌنالمشكلة . 3. الضرورٌة

 
 

 السلوك
 .فهم سلوك األفراد من األوضاع التً ٌواجهونهاي
 .ٌتجاوبون مع مشاكل (1
سلوك األفراد ناتج عن ٌتحركون فً إطار قٌود (2

 .هذه األوضاع
 .وحسب الفرص التً تتاح لهم (3
 .وحسب الشركاء الذٌن ٌتعاملون معهم (4
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Omjehaad   مع تمنياتي لكم بالتوفيق    تحديث فجر  .. 

:   طشٜ ٔظش٠ش حٌفخػ١ٍٓ حْ فٟ ِؾىٍش ِؼ١ٕٗ 

 .ال ٠ظذخً وً حفشحد حٌّئعغش -أ

. ٠ظذخً وً حفشحد حٌّئعغش  -ب

. ٠ظذخً وً حٌفخػ١ٍٓ فٟ حٌّٕظّش -ج

 .٠ظذخً أفلخد حٌمشحس فٟ حٌّٕظّش -د

 

 ِٓ حؿً كً ِؾىٍش ِؼ١ٕش رخٌّئعغش 

 ٠ظذخً وً حفشحد حٌّئعغش  -أ

 ٠ظذخً فشد ٚحكذ ِٓ حٌّئعغش  -ب

 ٠ظذخً رؼل حفشحد حٌّئعغش  -ج

 ٠ظذخً حٌّذ٠ش فلغذ  -د

 

 : حٌّؾىٍٗ ٟ٘ حٌٍظٟ طلذد

حٌّذ٠ش   -أ

حٌّمشس   -ب

 حٌفخػ١ٍٓ  -ج

 حٌؼّخي -د
 

 :حالؿظّخع فبْكغذ ػٍّخء 

 : طشٜ ٔظش٠ش حٌفخػ١ٍٓ حْ 

 . حٌّؾىٍش طلذد حٌفخػ١ٍٓ -أ

 . حٌفخػ١ٍٓ ٠لذدْٚ حٌّؾىٍش -ب

 . حٌّؾىٍش ال طلذد حٌفخػ١ٍٓ -ج

 . غ١ش حٌفخػ١ٍٓ ُ٘ ِٓ ٠لذدْٚ حٌّؾىٍش -د
 

 :ػٕذِخ ططٛي حٌّؾىٍش ٠مَٛ حٌفخػٍْٛ رظط٠ٛش

 . ع١خعش -أ

 . عٍٛو١خص ػخرظش -ب

 . خطش -ج

 . طٕظ١ُ -د
 

 : كغذ ػٍّخء حالؿظّخع ٠ّٕٟ حٌفخػٍْٛ عٍٛو١خص ػخرظش

 . فٟ كخٌش ػذَ ٚؿٛد حٌّؾخوً -أ

 . ػٕذِخ طىؼش حٌّؾخوً -ب

 . ػٕذِخ ططٛي حٌّؾىٍش -ج

 ػٕذ حٌّؾىٍش حٌظشف١ش -د
 

 :رمقذ كّخ٠ش ِقخٌلُٙ طغّٝ حٌظٟ ١ّٕ٠ٙخ حٌفخػٍْٛ ِـّٛػش حٌغٍٛو١خص حٌؼخرظش 

ِّخسعخص  -أ

حعظشحط١ـ١ش  -ب

خطو حٌّقخٌق  -ج

 ػمخفش حٌفخػ١ٍٓ -د

االستراتٌجٌة 
 .سلوكات ثابتة ٌنّمً الفاعلون عندما تطول المشكلة 

السٌارة والبنزٌن  2              مثال صٌانة آالت اإلنتاج 1مثال 
بقصد حماٌة مجموعة السلوكات الثابتة التً ٌنمٌها الفاعلون 

 .مصالحهم تسمى استراتٌجٌة
 :هذه االستراتٌجٌة تهدف إلى تحقٌق نتائج معٌنة

  أي  أستراتٌجٌة عقالنٌةهً استراتٌجٌة هادفة (1
ٌُنتظر (2 النتائج ٌختلف  , لكن النتائج لٌست بالضرورة ما 

 .فهمها باختالف وجهة النظر
هذه االستراتٌجٌات تعتمد على استعمال الموارد التً تكون  (3

موارد رسمٌة أو غٌر رسمٌة, مادٌة  : فً متناول الفاعلٌن
أو غٌر مادٌة  

 .تهدف االستراتٌجٌة إلى التفاعل مع األوضاع (4
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ِـّٛػش حٌغٍٛو١خص حٌؼخرظش حٌظٟ ١ّٕ٠ٙخ حٌفخػٍْٛ ٠مقذ كّخ٠ش ِقخٌلُٙ 

 طؼطٟ فىشس ػٓ ططٛس حٌٕضحػخص دحخً حٌّٕظّش  -أ

 طغخػذ ػٍٝ فُٙ س٠ٚش حٌّٕظّش  -ب

 طغّٝ حعظشحط١ـ١ش -ج

 طغخػذ ػٍٝ لشحءس ح٘ذحف حٌّٕظّش -د
 

 : ِـّٛػش حٌغٍٛو١خص حٌؼخرظش حٌظٟ ١ّٕ٠ٙخ حٌفخػٍْٛ

 . ٠شحد ِٕٙخ كّخ٠ش ِقخٌق حٌّٕظّش -أ

 . ٠مقذ رٙخ ِقخٌق ِالن حٌّٕظّش -ب

 . ٠شحد ِٓ خالٌٙخ كّخ٠ش ِقخٌق أفلخد حٌّقٍلش -ج

 . ٠مقذ رٙخ كّخ٠ش ِقخٌلُٙ -د

 
 

:  حٌغٍٛو١خص حٌؼخرظش حٌظٟ ١ّٕ٠ٙخ حٌفخػٍْٛ فٟ حٌّٕظّش طٙذف حٌٝ 

. كّخ٠ش ِقخٌق حٌّئعغش  -أ

. كّخ٠ش ِقخٌق حٌّذ٠ش٠ٓ -ب

. كّخ٠ش ِقخٌلُٙ -ج

 .كّخ٠ش ِقخٌق حٌّٕفز٠ٓ -د
 

 : طٕمغُ ٘زٖ حٌمٛحػذ اٌٝ , ٌنّخْ طؾغ١ٍٙخ طلشؿ حٌّٕظّخص ػٍٝ أؾخء لٛحػذ

 .  أٔٛحع5 -أ

 .  أٔٛحع4 -ب

 .  أٔٛحع3 -ج

 ٔٛػ١ٓ حػ١ٕٓ -د
 

:  طٕمغُ حٌمٛحػذ حٌظٟ طٕؾجٙخ حٌّٕظّش حٌٝ  

. حعظشحط١ـ١ش ٚطؾغ١ٍ١ش -أ

. ػخرظش ِٚظغ١شٖ  -ب

. سع١ّش ٚغ١ش سع١ّش -ج

 .ل٠ٛش ٚمؼ١فش -د
 

 

طٕمغُ حٌمٛحػذ حٌظٟ طٕؾجٙخ حٌّٕظّش  

ِٓ حؿً مّخْ طؾغ١ٍٙخ حٌٝ 

 لٛحػذ ػخد٠ش ٚلٛحػذ خخفش  -أ

 لٛحػذ سع١ّش ٚلٛحػذ غ١ش سع١ّش -ب

 لٛحػذ ػخرظٗ ٚلٛحػذ ِظغ١شس  -ج

 لٛحػذ حعظشحط١ـش ٚلٛحػذ طىظ١ى١ش  -د

 

 

 

 

  سلوك األفراد وعملهمةإلى توجًتهدف .. القواعد الرسمٌة 
 المكتوبة 

 . المعاٌٌر واألجراءات وطرق العمل
 غٌر المكتوبة 

قد تكون أكثر ,  للمنظمة قواعد رسمٌة غٌر مكتوبة بأهداف مختلفة
 .صعوبة وتقٌٌدا من المكتوبة فً بعض الحاالت

  (رقابة عمل األفراد)القواعد الرسمٌة هً قواعد للرقابة. 
 ٌنشئها  , باإلضالفة إلى قواعد الرقابة, هناك قواعد غٌر رسمٌة

 . وهً قواعد حرةالعاملٌن أنفسهم
 للمنظمة نوعان من القواعد

o (قواعد رقابة)الرسمٌة. 
o (قواعدحرة)غٌر الرسمٌة. 
  هً التً تفسر كٌفٌة تشغٌل القواعد الرسمٌة وغٌر الرسمٌة

 .المنظمات
 . القواعد بالنسبة لإلنتاج وسلوك العمال.. مثال 
  هذا الكالم ٌخالف كالم التاٌلورٌة التً تكتفً بالقواعد الرسمٌة

 .المكتوبة

 

 القواعد
 تنقسم لضمان تشغٌلها, تحرس المنظمات على إنشاء قواعد

 : لنوعٌنالقواعد

  رسمٌةقواعد . 

  غٌر رسمٌةقواعد. 
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: طٙذف حٌمٛحػذ حٌشع١ّش فٟ حٌّٕظّش اٌٝ 

 طل١ًٍ حٌؼًّ -أ

 طٛؿ١ٗ عٍٛن حالفشحد ٚػٍُّٙ -ب

 كّخ٠ش ِقخٌق حٌّٕظّش -ج

 كّخ٠ش ِقخٌق حٌؼّخي -د

 

 :طىْٛ حٌمٛحػذ حٌشع١ّش رخٌّٕظّش

 . ِىظٛرش ٚغ١ش ِىظٛرش -أ

 . دحخ١ٍش ٚخخسؿ١ش -ب

 . ػخرظش ِٚظغ١شس -ج

 ػخِش ٚؿضث١ش -د

 

لٛحػذ سلخرش ػًّ حالفشحد فٟ حٌّٕظّخص ٟ٘ ػزخسس ػٓ 

 لٛحػذ خخفش  -أ

 لٛحػذ سع١ّش -ب

 لٛحػذ غ١ش سع١ّش  -ج

 لٛحػذ حعظشحط١ـش  -د

 

 : ٟ٘ , حٌمٛحػذ حٌشع١ّشٌٍّٕظّش رؼل 

 . حٌمٛحػذ حٌؼخرظش -أ

 . حٌمٛحػذ حٌّم١ذس -ب

 . لٛحػذ حٌشلخرش -ج

 حٌمٛحػذ حإلدحس٠ش -د

 

 حٌظٟ طفغش و١ف١ش طؾغ١ً حٌّٕظّخص ٟ٘ 

 حٌمٛحػذ حٌشع١ّش ٚغ١ش حٌشع١ّش  -أ

 حإلؿشحءحص حٌمخ١ٔٛٔش  -ب

 حالعظشحط١ـ١ش  -ج

 و١ف١ش كً ِؾخوً حٌّئعغش  -د

 

 : ِخ ٠فغش و١ف١ش طؾغ١ً حٌّٕظّخص ٟ٘ حٌمٛحػذ 

. حعظشحط١ـ١ش ٚطؾغ١ٍ١ش -أ

. ػخرظش ِٚظغ١شٖ  -ب

. سع١ّش ٚغ١ش سع١ّش -ج

 .ل٠ٛش ٚمؼ١فش -د
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 ٠ىظفٟ حفلخد حٌفىش حٌظخ٠ٍٛسٞ رخٌمٛحػذ  

 حٌخخفش  -أ

 غ١ش حٌشع١ّش  -ب

 حٌشع١ّش حٌّىظٛرش  -ج

 حالعظشحط١ـش  -د

 

:  ٌٍفخػ١ٍٓ طزش٠ش٘خ فٟ طـذ حالعظشحط١ـ١ش حٌغٍٛو١ش 

. حٌلىُ ٚحٌؼمخفش -أ

. حٌلىُ ٚحٌغٍطش -ب

. حٌلىُ ٚحٌظف٠ٛل -ج

 .حٌلىُ ٚحٌظلف١ض -د

 

 :ال ٠غظط١غ حٌفخػً أْ ٠غ١طش ِٓ خالي

 . حٌغٍطش حٌشع١ّش -أ

 . حٌّٙخسس -ب

 . حٌىفخءس -ج

 حأللذ١ِش -د

 

 :ال ٠غظط١غ حٌفخػً حْ ٠غ١طش ِٓ خالي

. حِظالوٗ ٌّؼٍِٛش كخعّش -أ

. حٌغٍطش حٌشع١ّش -ب

. حٌغٍطش غ١ش سع١ّش -ج

. ِٙخسطٗ ٚوفخثظش -د

 

 :حٌغ١طشس دحثّخً ِخص طىْٛ فٟ حٌّٕع

ر١ٓ أوؼش ِٓ هشف (ِٛصػش)ِمغّش -أ

ِشوضس فٟ ٠ذ حٌّغئٚي حألٚي ٌٍّٕظّش  -ب

ِشوضس فٟ ِىخْ ٚحكذ فٟ حٌّٕظّش  -ج

ِمغّش ر١ٓ ػالع ِغظ٠ٛخص فٟ حٌّٕظّش  -د

 

كغذ ِمخسرش حٌفخػ١ٍٓ الطشطزو حٌغ١طشس رخٌؾخـ ٔفغٗ ٚحّٔخ طشطزو  

 حٌّٛحسد حٌظٟ ٟ٘ فٟ ِظٕخٌٚٗ -أ

 ِىخٔظٗ فٟ حٌّٕظّش  -ب

 وً ِخعزك  -ج

 الؽٟ ِّخعزك  -د

 

 

  

أسس استراتٌجٌات الفاعلٌن فً المنظمات 
الحكم تجد االستراتٌجٌات السلوكٌة للفاعلٌن  تبرٌرها فً 

 .والثقافة
 (السٌطرة)الحكم 

قد تستهدف االستراتٌجٌة السلوكٌة للفاعلٌن الحفاظ على 
 .أو تنمٌتها (الحكم)السٌطرة 
السٌطرة 

 ٌمكن تعرٌفها بأنها قدرة طرف على فرض سلوك معٌن 
حسب مقاربة الفاعلٌن, ال ترتبط السٌطرة و على طرف آخر
 .. وإنما ترتبط بـةبالشخص نفس

 ةالموارد التً هً فً متناول. 
 مكانته فً المنظمة. 

 ٌستطٌعالفاعألنٌسٌطرمنخالل
. السلطةالرسمٌة(1
. مهارته,وكفاءته(2
. امتالكةلمعلومةحاسمة,حرجةبالنسبةللمنظمة(3

( موزعة )تكوندائماالسٌطرةمقتسمةفٌالمنظمات

 .وتختلفقوةالسٌطرةحسباألطرافلكنهامقتسمةبٌنأكثرمنطرف
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 :ال ٍٔـؤ ػِّٛخ اٌٝ ,ٌفُٙ حٌظطٛسحص حٌلذ٠ؼش

 . حٌؼٕخفش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -أ

 . حٌؼٕخفش حاللظقخد٠ش -ب

 . حٌؼٕخفش حالؿظّخػ١ش -ج

 . حٌؼٕخفشحإلدحس٠ش -د

 

 

 ػٕخفش حٌظطٛسحص ١ٌظ ِٓ 

 : ٠ؼش ٌٍّٕظّخصحٌلذ

 . حٌؼٕخفش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -أ

 . حٌؼٕخفش حاللظقخد٠ش -ب

 . حٌؼٕخفش حالؿظّخػ١ش -ج

 . حٌؼٕخفشحإلػال١ِش -د

 

: ١ٌظ ِٓ ػٕخفش حٌظطٛسحص حٌلذ٠ؼش ٌٍّٕظّش 

 حٌؼٕخفش حٌم١خد٠ش -أ

 حٌؼٕخفش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش -ب

 حٌؼٕخفش حاللظقخد٠ش -ج

 حٌؼٕخفش حالؿظّخػ١ش -د

 

١ٌظ ِٓ حُ٘ حٌؼٕخفش حٌظّٟ طّىٓ ِٓ فُٙ حٌظطٛسحص حٌلذ٠ؼش ٌٍّظّخص  

 حٌؼٕخفش حٌظىٌٕٛٛؿ١ش  -أ

 حٌؼٕخفش حاللظقخد٠ش  -ب

 حٌؼٕخفش حالؿظّخػزش  -ج

 حٌؼٕخفش حٌغ١خع١ش  -د

 

 تتطور المنظمات الحدٌثة من خالل ؟ 

 التكامل الراسً -أ 

 التكامل العمودي -ب 

 التكنولوجٌا  -ج 

 االندماج -د 

 :ؿذ٠ذ فٟ حٌؼّخ١ٕٔخص كٛي حإلٔظخؽ فٟ حٌٛلضظٙش ّٔو  ,فٟ ِـخي حإلٔظخؽ

 TPS -أ

 TDS -ب

 MTS -ج

 STS -د

 

عناصر التطورات الحدٌثة للمنظمات 
 :انواع من العناصرثالث لفهم التطورات الحدٌثة, نلجأ عموما إلى 

 وهما اثنانالعناصر التكنولوجٌة 
o ارتفاع تكلفة االستثمار فً الكثٌر من القطاعاتارتفاع تكلفة ةومن 

 .إنشاء منصب عمل
o  ٌزٌد من  (التحكم عن بعد, و االنظمة االلكترونٌة )تعقٌد عملٌات اإلنتاج

 .االخطار وٌؤدي إلى زٌادة مشاكل الصٌانة
 العناصر االقتصادٌة

o تنوع المنتجات والخدمات حتى فً االنتاج الكبٌر. 
o سرعة اطالق المنتجات فً السوق بسبب شدة المنافسة. 

واهمها العناصر االجتماعٌة 
o تطور التطلعات الخاصة بالعمل. 
o تمٌز فً مستوٌات التكوٌن بٌن األفراد. 

 .فً مجال اإلنتاج ظهر نمط جدٌد فً الثمانٌات  حول االنتاج فً الوقت
أدى إلى انتقال من Toyota Production System-TPSنموذج توٌوتا لإلنتاج   

ٌعطً للعمال مسؤولٌات Toyotaنموذج Toyota..         إلى نموذج FORDنموذج 

 .كبٌرة
 

 

 ثانٌة عشرالـمـحاضـرة ال
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   : ٌٍؼّخيToyota ٠ؼطٟ ّٔٛرؽ 

 . ِىخفآص وز١شس -أ

 . ِغئ١ٌٚش وز١شس -ب

 . كش٠ش وز١شس فٟ حطخخر حٌمشحس -ج

 أٚلخص وز١شس ٌٍشحكش -د

 

 ؟ نموذج توٌوتا لالنتاج ٌعطً الموظفٌن 

مسؤولٌات كبٌرة  -أ 

اشراف اكبر  -ب 

مركزٌة  -ج 

 , أدص حٌظطٛسحص حٌلذ٠ؼش ٌٍّٕظّخص اٌٝ ظٙٛس رؼل حٌغ١خعخص حٌّظمخسرش كغذ لطخع حٌٕؾخه

 : ١ٌظ ِٓ ٘زٖ حٌغ١خعخص

 . ع١خعش ح١ٌٍٛٔش -أ

 . ع١خعش حإلٔظخؿ١ش -ب

 . ع١خعش حٌـٛدس -ج

 . ع١خعش حٌظغ٠ٛك -د

 

 

 

 (عئحي رخٌفُٙ ) :أفزلض حٌّئعغخص حٌّؼخفشس طزٕٟ اعظشحط١ـ١ظٙخ ػٍٝ 

لٛس حٌؼ١ٍّخص فٟ طق١ُّ حٌّٕظـخص  -أ

ططٛس رخعظّشحس صِؼشفش ٚ ِٙخسحص حٌخذِش ٚ حٌظٟ  -ب

لذسس حٌّئعغش فٟ فٕغ حٌّٕظـخص  -ج

لذسس حٌضرخثٓ فٟ حعظؼّخي حٌّٕظـخص  -د

 

 

  أْ حٌّئعغخص طٙظُ خخفش رؼٛحHERZBERGًِ رؼذ طمذ٠ُ ٔظش٠ظٗ لخي 

 . حٌشمخ -أ

 . ػذَ حٌشمخ -ب

 . حٌظلف١ض -ج

 . حٌم١خدس -د

 

: ِٓ لخي أْ حٌّئعغخص طٙظُ خخفش رؼٛحًِ ػذَ حٌشمخ ٘ٛ 

 Herzberg -أ

 Mintzberg -ب

 Mc Gregor -ج

 Mc Doulas -د

 

 

 

 HERZBERGنظرٌة  

  بعد تقدٌم نظرٌته, قالHERZBERG بعوامل عدم   أن المؤسسات تهتم خاصة

ولهذا نادرا ما ٌكون اإلنسان راض فً  (...الرواتب, ظروف العمل)الرضا 
. المنظمات الحالٌة

  ًتمكن من تحفٌز االفرادوٌرى أن إعادة تصمٌم العمل بطرٌقة أخرى هً الت. 
 

هذه التطورات أدت إلى سٌاسات متقاربة حسب قطاعات النشاط والتً كان لها 
 ..تأثٌر قوي على نمط التنظٌم وهٌكلة المنظمة

 (المرونة)سٌاسات اللٌونة 
 (....التقنً, التوظٌف, الرواتب,)تظهر فً اكثر من جانب 

سٌاسات اإلنتاجٌة 
 .حٌث اصبحت المؤسسات تعتمد اكثر على المعرفة واالنتاجٌة المعرفٌة

سٌاسات الجودة 
... حٌث اصبحت المؤسسات تهتم اكثر بالمعاٌٌر الدولٌة مثل  اٌزو 
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 أْ اػخدس طق١ُّ حٌؼًّ رطش٠مش أخشٜ ٟ٘ حٌظٟ طّىٓ HERZBERGِٓ ٠شٜ 

 . طلف١ض حألفشحد -أ

 . طلغ١ٓ حٌم١خدس -ب

 . طلغ١ٓ حالطقخي -ج

 طلغ١ٓ حٌظٕغ١ك -د

 

 : أْ اػخدس طق١ُّ حٌؼًّ  ٠Herzbergشٜ 

 طغًٙ طلم١ك حأل٘ذحف -أ

 طّىٓ ِٓ طلف١ض حألفشحد -ب

 طغخػذ ػٍٝ سفغ حٌّز١ؼخص -ج

 طئدٞ اٌٝ سفغ حألسرخف -د

 

: ططشق حٌٝ حػشحء حٌّٙخَ

 Taylor -أ

 Herzberg -ب

 Miintzberg -ج

 Weber -د

 

  :  أٔٗ task enrichment ١ٌظ ِٓ ؽؤْ اػشحء حٌّٙخَ 

 . ٠ؼطٟ كش٠ش أوزش ٌألفشحد -أ

 . ٠ّٕق ِغج١ٌٛش أوزش ٌألفشحد -ب

 . ٠غخػذ ػٍٝ اسمخء حألفشحد -ج

 . ٠ّٕق سٚحطذ ٚػالٚحص أوزش ٌألفشحد -د

 

 : ال ٠ذخً مّٓ حألؽىخي حٌـذ٠ذس ٌٍؼًّ

 . حٌّٕخفذ حٌفشد٠ش ٌٍؼًّ -أ

 . طٛع١غ حٌؼًّ -ب

 . اػشحء حٌؼًّ -ج

 . ٌـّخػش -د

 

 :ِٓ ١ِّضحص حٌّٕظّخص حٌلذ٠ؼش أٔٙخ

 . ِٕظّخص ِئٍ٘ش -أ

 . ِٕظّخص ِؼضصس -ب

 . ِٕظّخص ِؼٍّش -ج

ِٕظّخص ِلخسرش  -د
 

 : حٌزٞ ٠شٜ أْ حٌّٕظّخص حٌّئٍ٘ش ٟ٘ طٍه حٌظٟ طلغٓ ِغظٜٛ طؤ١ً٘ أفشحد٘خ ٘ٛ

 ARGYRIS -أ

 MINTZBERG -ب

 ZARIFIAN -ج

 SIMON -د

 ZARIFIANٌرى 

  أفرادهاالمنظمات المؤهلة هً تلك التً تحّسن مستوى تأهٌل أن. 
  ال ٌوجد نمط بهذه التسمٌة وإنما هً واحدة من ممٌزات المنظمات

 .الحدٌثة
 

 

 task enrichment  (إثراء مختلف مهام العمل)إثراء المهام 

 ٌعطً هذا اإلثراء حرٌة ومسؤولٌة أكبر لألفراد. 
 ٌساعد على إرضاء وتحفٌز األفراد. 

األشكال الجدٌدة للعمل 
ٌهدف إلى  و ٌتمثل فً إضافة مهام جدٌدة لعمل معٌن" توسٌع العمل 

 .محاربة الملل من العمل
 .جمع مهام من درجة أكثر تعقٌد للفرد" اثراء العمل 

هذا النمط ال ٌقوم على  .. تمثل الجماعة نمطا جدٌدا للعمل" الجماعة 
حلقة الجودة, جزٌرة .. مناصب فردٌة للعمل ولكن على عمل جماعً

... اإلنتاج, إدارة المشروع
األنماط الحدٌثة للتنظٌم تفرز نتائج معٌنة, من بٌنها أنها تمكن 

  تقاسم المعارف
 المنظمات المؤهلة»ومن هنا جاءت تسمٌة .... حسٌن التأهٌل   ت». 
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 حْ حٌّٕظّخص حٌّئٍ٘ش ٟ٘ طٍه حٌظٟ  ٠Zarifianشٜ 

 طلغٓ ِظغٜٛ طؤ١ً٘ حفشحد٘خ .أ 

 طفُٙ ٔم١ٍخص حٌز١جش  .د 

 طغظُٕ فشؿ حٌز١جش  .ؽ 

 طفخدٜ ِخخهش حٌز١جش  .د 
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 :٠غخػذ طل١ًٍ حٌؼًّ ػٍٝ 

 اػذحد ح١ٌٙىً حألِؼً ٌٍّٕظّخص -أ

 طلذ٠ذ ػٛحًِ حإلٔظخؿ١ش -ب

 سفغ حألؿٛس ٌٍؼّخي -ج

 طلذ٠ذ ِغظ٠ٛخص وؼ١شس ٌٍؼًّ -د

 

 :فٟ ِـخي حٌّٕظّخص ٚاٌٝ ح٢ْ ٌُ ٠ظّىٓ حٌزخكؼْٛ ِٓ 

 اػزخص ٚؿٛد ػاللش ر١ٓ ح١ٌٙىٍش ٚحألدحء -أ

 ِؾخ٘ذس ػاللش ر١ٓ حعظمشحس حٌز١جش ١٘ٚىٍش حٌّٕظّخص -ب

 ِؾخ٘ذس ػاللش ر١ٓ ػذَ حعظمشحس حٌز١جش ١٘ٚىٍش حٌّٕظّخص -ج

 ِؼشفش ػٛحًِ حٌظشف١ش -د

 

 

للدكتور  نموذجٌن+  نماذج للدكتور السابق 10تم بحمد هللا االنتهاء من تجمٌع وتبوٌب 
 ( ٌوجد نموذجٌن أساسً و بدٌل1439الفصل الدراسً األول للعام ) الدوغان

 مالحظه
 الترم االول الدكتور وضع نموذجٌن مختلفٌن لالختبار فً نفس الترم لذلك تجدو 35فً سنة 

 بجانب السؤال ٌخص النموذج الثانٌوتم وضع ملخص صغٌر 2 والرقم 50 سؤال بدل 90
 ثم ملف األخ مبارك لنفس جزئٌة األسئلة وذلك بفضل هللا 

أم ود وابو رضا وجنون الحٌاة  : وكل الشكر لمن ساعد فً هذا الملف 
Omjehaadجنون إحساس &ٌاسمٌن & صدى االمل,فجر  و&shime  &

 Mayosh & Zarinaعبدالرحمن

 

 1439 حٌظشَ حألٚي ٌٛع١ٕذآ حٌؼقخ١ِٗ : طلذ٠غ 

 :ِٓ لِزً فش٠ك حٌّشحؿؼش 1439ِشحؿؼش حٌظز٠ٛذ ٌٍفقً حٌؼخٟٔ 

 , حٌذَّح١ٌــخ, ِغظؼ١ٕش رشرLamya Salehٟ ر٘زش حٌّخٌىٟ, 

 

 ِغظؼ١ٕش رشرٟ  : 1439حألخ١ش ٚ امخفش أعجٍش حٌفقً حٌؼخٟٔ حٌظلذ٠غ 

ؿْٕٛ حكغخط &ٔٛس حٌمّش :  وظخرش حألعجٍش

 

تحدٌد مستوٌات كثٌرة للعمل ٌساعد تحلٌل العمل على 
 .أصغر جزء فً العمل الذي ٌقدمه اإلنسان / Taskالمهمة      .. أوال

 .هً مجموعة من المهام التً لها نفس الهدف / Activity النشاط     .. ثانٌا

 .هً مجموعة من األنشطة المتجانسة /  منصب العمل أو وظٌفة  ..ثالثا
 

طرق تصمٌم الهٌاكل 
, ال توجد حتى اآلن أي طرٌقة موحدة لتصمٌم الهٌاكل

, ال توجد ارتباط قوي بٌن الهٌكلة واألداء القويألنه 
على المسؤولٌن األخذ بٌعٌن االعتبار للعناصر المؤثرة 

 .من أجل تصمٌم هٌكلة منظمتهم

 

 ثالثة عشرالـمـحاضـرة ال


