
  

  اختبر نفسك

  المحاضرة االولى 

 هو آل ما يصدر ن الفرد (عمل حرآي، تفكير، آالم، مشاعر، وانفعاالت) 
ضوء طبيعة شخصيته،  هو محصله استجابة الفرد لمثير أو أآثر في موقف معين فـــي 

 إدراآه، قيمه....
 السلوك   - أ
 المنظمة  - ب

 

يعملون معا الذين ) تتكون من مجموعة األفراد Social Unitوحدة اجتماعية (هي  
 لتحقيق مجموعة األهداف المنشودة.  

 السلوك  - ت
 المنظمة - ث

 

  

  أهداف معينةلها تمثل وحدة اجتماعية تضم أفراد يمارسون أنشطة   •

 المنظمة   - أ
 منظمة االعمال  - ب

  أن منظمة األعمال  تعمل في إطار جماعي يحدده هيكل المنظمة •

 المنظمة   - أ
 منظمة االعمال  - ب

  

  ان الهدف من وجود المنظمة       

 فقطالمنظمة هو خلق المنفعة داخليا  -أ •

 خلق المنفعة خارجيا فقط  -ب •

  خلق المنفعة داخليا وخارجيا  -ج •

  

  



  يعرف العصر الحالي بعصر المنظمات 

  توفير عمل وسلع وخدمات للفرد -أ

 األهداف مجموعة لتحقيق معا يعملون الذين األفراد مجموعة من تتكون اجتماعية وحدة هي-ب
  .  المنشودة

  

  اهميه ومزايا المنظمات -3

  زيادة التخصيص وتقسيم العمل لالفراد -أ

  استخدام التكنولوجيا والقدرة على التعامل مع البيئة الخارجية -ب

  تساهم في تخفيض تكاليف التبادل التى تتم بين االفراد-ج

  جميع ماذآر -د

  

 ،تفسيرهفهمه والسلوك اإلنساني داخل المنظمات من حيث دراسة هتم بشكل مباشر بهو علم ي
  والتحكم فيه. ، والتنبؤ به

   

 السلوك   - أ
 السلوك االنساني  - ب
   السلوك التنظيمي - ت

  

  للسلوك، العلمية الدراسة

  .السلوك ان يكون علية ينبغي ما ودراسة للسلوك المنظم بالعرض يهتم  - أ
  .السلوك علية ينبغي ما وليس دراسة للسلوك المنظم بالعرض يهتم -أ - ب
  اليهتم بالعرض المنظم للسلوك ولكن يهتم بدراسة ماينبغي علية السلوك  - ت

  

  الهيكل  –-3الجماعات  – 2الفرد العامل  -1
 انواع السلوك االنساني   - أ
 محاور السلوك التنظيمي  - ب
 محاور السلوك االنساني   - ت



بأنه مجال معرفة يهتم بدراسة التأثير الناتج عن االفراد  والجماعات السلوك التنظيمي يعرفة 
  .والهيكل على السلوك داخل المنظمات بهدف تحسين فعالية المنظمة

  Robbinsيعرفه   - أ
  Altmanيعرفه  - ب

المعرفة المتعلقة بكيفية تصرف وسلوك األفراد في دراسة وتطبيق هو السلوك التنظيمي 
  ينطبق ذلك على سلوك األفراد في منظمات األعمال.حيث  ،المنظمة

  Robbinsيعرفه   - أ
  Altmanيعرفه   - ب

 

على السمات والخصائص الشخصية التي يأتي ويتم الترآيز  يسمى بالسلوك التنظيمي الجزئي
  بها الفرد للمنظمة ودراسة اتجاهاته وقيمه وميوله لما لها من تأثير على سلوآه وأدائه في العمل، 

 العامل   - أ
 الجماعات  - ب
  الهيكيل  - ت

يهتم علم السلوك بدراسة الجماعة وخصائصها وعوامل و يسمى بالسلوك التنظيمي الوسطي
  منظمات،آما يهتم بالقيادة  واالتصاالت .التماسكها بما يؤثر على السلوك داخل 

 العامل   - أ
 الجماعات   - ب
  الهيكيل  - ت

إذ يحدد شكل العالقات الرسمية وآيفية التنسيق بين الوظائف بما يسمى السلوك التنظيمي الكلي، 
 .، آذا اإلبداع التنظيميآما يرآز أيضا على ثقافة وقوة المنظمة يحقق أهداف المنظمة،

 العامل   - أ
 الجماعات  - ب
  الهيكيل   - ت

  
السلوك الملحوظ آالعالقات مع زمالء العمل، ويهتم بجوانب شخصية مثل طريقة يرآز 

  ..التفكير واإلدراك واالتجاهات والقيم
 السلوك التنظيمي   - أ
 السلوك التنظيمي الوسطيى  - ب
 السلوك التنظيمي الجزئي  - ت
  السلوك التنظيميى الكلى  - ث



  
  ،النهعلم السلوك التنظيمي 

  يمكن من خالل نظريات السلوك التنظيمي تفسير السلوك اإلنساني والتنبؤ به   - أ
  الن الفرد يمكن أن يتعامل مع اآلخرين من خالل خبراته  السابقة.  - ب

  
  ،فنعلم السلوك التنظيمي 

  السلوك التنظيمي تفسير السلوك اإلنساني والتنبؤ بهيمكن من خالل نظريات   - ت
  يتعامل مع اآلخرين من خالل خبراته  السابقة.و  يمارس  الن الفرد يمكن أن  - ث
 
 
 

  الهدف من دراسة السلوك 
  تطوير االفراد -أ   
    زيادة انتاج االفراد - ت
 تحسين فعالية المنظمة وتحسين بيئة العمل   - ج
 
 

   يهدف علم السلوك التنظيمي 
  وتفسير السلوك التنظيمي الفهم -أ
  تنبؤ بالسلوك التنظيمي ال-ب
   ادارة وتوجية السلوك التنظيمي   - ح
 جميع ماذآر -د
 
 

  يرآز السلوك التنظيمي على 
  السلوك الملحوظ في العالقات -أ
 السلوك والدالئل الظنية -ب
  
 

  مبادئ السلوك التنظيمي 
  الناس مختلفون عن بعضهم -أ
  سلوك الفرد حصيلة تفاعلة مع البيئة -ب
  لكل تصرف او سلوك انساني دافع او سبب معين  -ج
   لكل سلوك انساني هدف محدد واالنسان ذو آرامة انسانية يختلف عن عناصر االنتاج -د
  جميع ماذآر  -و
 
 



  طبيعة المنظمة 
آائن اجتماعي يعمل ضمن اطار قانوني في بيئة تتسم بالديناميكية والتغير وهناك مصالح -أ

  مشترآة بين المنظمة والعمال 
 آائن اجتماعي تتسم با الثابت والتوجد مصالح مشثرآة بين المنظمة والعامل   -ب
 
  لوك التنظيمي مجال دراسي  هام الس
  النة يمكن المداراء وآل العاملين من اداء االنشطة المطلوبة منهم بكفاءة عالية -أ
  وجود المشكالت التنظيمية والمالية والفنية بالمنظمة -ب
  فهم نمط االتصال الفعال ومهارات التفاوض واساليب حل الصراعات -ج
 جميع ماذآر  -د
 
  

  تفسير السلوك مسألة معقدة بسبب 
  ان السلوك له اآثر من سبب -أ
  آل سبب يتطلب حال خاص به -ب
  تغير اسباب السلوك وعدم استقرارها  -ج
  جميع ماذآر صحيح -د
  
  

  .المستقبل في عليها سيكون التي الحالة وتقدير معرفة يعني
   لتنبؤ بالسلوك  ا-أ
   توجية السلوك -ب
  
  
  اآلخرين خالل من األشياء انجاز فن هي
 االدارة   - أ
  السلوك  - ب
  
  

  المسببات في التأثير خالل من يتم السلوك في والتحكم والسيطرة التوجيه
  صح -أ
  خطاء -ب
  
  
  

  .له الدقيق والتنبؤ التفسير تتطلب للسلوك الفاعلة االدارة
   صح-أ
  خطاء-ب



  
  
  
  

   بسبب وجزئية عمليةنسبية التنظيمي للسلوك واإلدارة والتفسير التنبؤ عملية
  
  في المنظمة  السلوك مسببات بكل التامة اإلحاطة على القدرة عدم-أ
  لدينا القدرة واالحاصة التامة بكل مسببات السلوك -ب
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  نفسك اختبر
  الثانية المحاضرة

  
 

  ).Max Weber( بيبر ماآس األلماني االجتماع عالم االتجاه هذا رائد
 النموذج البيرو قراطي   - أ
 نظرية االدارة العلمية  - ب
 نظرية مبادي االدارة  - ت
 
 
 

  :التالية المبادئ على ................ يقوم
  الرئاسي؛ والتسلسل العمل وتقسيم التخصص 

  التصرفات؛ في والعقالنية الذاتية من والتجرد الشخصي الطابع إلغاء
  الجدارة؛ أساس على التعيين
 . وعمله الخاصة، الموظف حياة بين الفصل

 
   قراطي البيرو النموذج  - أ
   العلمية االدارة نظرية  - ب
   االدارة مبادي نظرية  - ت
 
  :يلي ما االفراد على لمنهج .............   السلبية اآلثار أهم من

  جامدا؛ الفرد سلوك وجعل بالقوانين الحرفي االلتزام
  واالبتكار الشخصي والنمو التغيير تمنع التي الصارمة العمل قواعد

   قراطي البيرو النموذج  - أ

   العلمية االدارة نظرية  - ب

  االدارة مبادي نظرية  - ت

  

   مجال في االسهامات اهم) Taylor( تايلور فريدريك دراسات تعتبر

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

  



  

  .العمل الداء طريقة افضل الى  للوصول الالزمين والزمن الحرآة دراسة لىع رآزت

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

  

    لآللة آتابع للعامل تنظر انها

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

 إغفالهاو التنظيم؛ داخل االفراد تفاعل بسبب تنشأ التي الرسمية غير التنظيمات إغفالها
  .والعادات القيم مثل البيئة، من التنظيم عليها يحصل لمدخالت

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

  المعنوية؛ الحوافز دون المادية الحوافز على ترآيزها

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

  

  النظرية، هذه رائد) Fayol( فايول هنري الفرنسي يعتبر

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

  

 للعمليات المحكم التصميم خالل من االنساني السلوك على السيطرة يمكن انه ترى هذة النظرية
  ).والرقابة التوجيه، التنظيم، التخطيط،( االدارية

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

  



  

 واعتبرتها والنفسية االجتماعية الجوانب التنظيم؛ واهملت مشكالت مع نمطي بشكل تعاملت
  ثانوية عوامل

   العلمية االدارة نظرية-أ

  االدارة مبادي نظرية-ب

  

   )Mayo( “مايو إلتون”  رائد

   مدرسة العالقات االنسانية -أ

  X , Y نظرية -ب

 1970-1908سلم الحاجات لماسلو  -ج

 

  . اآلخرين مع افضل عالقات النشاء يسعى اجتماعي مخلوق االنسان ان

   مدرسة العالقات االنسانية -أ

  X , Y نظرية -ب

 1970-1908سلم الحاجات لماسلو  -ج

  

  .التنافس بدل التعاون هي انسانية صفة افضل أن النظرية رىت

   مدرسة العالقات االنسانية -أ

  X , Y نظرية -ب

 سلم الحاجات لماسلو  - ث

  

 مدرسة العالقات االنسانسة ترى 

  .العاملين إنتاجية على االيجابي األثر..) الحرارة االضاءة،( المادية للعوامل ليس-أ

  .العاملين إنتاجية على االيجابي األثر..) الحرارة االضاءة،( المادية للعوامل-ب

  .العاملين إنتاجية على السلبي األثر..) الحرارة االضاءة،( المادية للعوامل -ج



  

  ترى االنسانسة العالقات مدرسة

 عامال و وإنتاجيتهم العاملين معنويات على اآبر تأثير لها واإلنسانية االجتماعية العوامل  - أ
  . الفرد سلوك على يؤثر مهما

  .للعاملين الوظيفي الرضا على آبير بشكل اإلنسانية العوامل تؤثر - ب
 .معنوية حوافز من له يمنح بما الفرد سلوك يتأثر  - ج

  جميع ماذآر صحيح  -د

  

  )McGregor)  (1906‐1964( ماجريغور دوغالس رائدها

   مدرسة العالقات االنسانية -أ

   X , Yنظرية -ب

 سلم الحاجات لماسلو -ج

  

  الحديث السلوآي المدخل دراسة في االنطالق بداية تعتبر

   مدرسة العالقات االنسانية -أ

   X , Yنظرية -ب

 سلم الحاجات لماسلو -ج

 على لذا المسؤولية، من ويتهرب تجنبه ويحاول العمل يحب ال بطبعه االنسان تفترض  ان
  والتهديد بالعقاب له تلوح ان المنظمة

  Y نظرية -أ

 Xنظرية -ج

 االيجابي التاثير وبهدف المسؤولية، تحمل في ويرغب العمل يحب بطبيعته الفرد ان تفترض
 .العمل مجريات في للمشارآة اآبر فرصة اعطائه يجب سلوآه في

   Yنظرية -أ

 Xنظرية -ج

  



  

 شكل تأخذ التي حاجاته  إشباع الفرد يحاول عندما اإلنساني السلوك يتحدد النظرية هذه حسب
  .هرمي

   مدرسة العالقات االنسانية -أ

   X , Yنظرية -ب

 سلم الحاجات لماسلو -ج

  

  

  .الفردي السلوك لفهم مدخال تعد القرار صنع في االفراد طريقة يرى أن

  ) Simon( سيمون  -1

  ) likkert( ليكرت  -2

 النمط يكون عندما يزداد العاملين االفراد رضا أن أوضح عندما السلوآي المدخل اسهم في
  .المشارآة أساس على قائما القيادي

  ) Simon( سيمون  -1

  ) likkert( ليكرت  -2

  

   .المختلفة المواقف وأبعاد طبيعة مع ليتالءم موقفه تكييف أن يجب المدير أن ترى-3

   نظرية االدارة الموقفية  -أ

  X , Y نظرية -ب

 سلم الحاجات لماسلو -ج

 الحياة ومظاهر السلوك، دوافع في يبحث فهو الفرد، سلوك وتعديل وتفسير قياس الى يسعى
  .والجماعات لألفراد النفسية الصحة تحسين بهدف والالشعورية، الشعورية

  علم النفس -أ

  علم االجتماع -ب

  االنثربولوجيا علم-ج



  

  .والمشاعر والقيم، آاللغة،  يتعلمها التي وسلوآياته اإلنسان دراسة علم هو

   النفس علم-أ

   االجتماع علم-ب

  االنثربولوجيا علم-ج

  

  

 يبحثها التي القضايا من الكثير الن ...............و التنظيمي السلوك بين قوية عالقة توجد
 الشخصية، االداراك،( مثل.علم ............ ضمن معالجتها تمت قضايا هي التنظيمي السلوك

  الفرد  ...)الدافعية التعلم، االتجاهات،

  علم النفس -أ

   علم االجتماع -ب

  )االنسان علم( االنثربولوجيا علم-ج

  

 ضمن المدروسة القضايا بعض الن ،...............و التنظيمي السلوك بين قوية عالقة توجد
 الصراع، الجماعات،( مثل التنظيمي السلوك ضمن الدراسة محور هي ................. علم
  المجتمع ...)القوة

  ( للفرد) النفس علم-أ

  (المجتمع)    االجتماع علم-ب

  علم االنثربولوجيا -ج

  

(  مثل مشترآة مواضيع تواجد بسبب .............. وعلم التنظيمي السلوك بين عالقة توجد
  المنظمة  ...)والتقاليد الثقافة،

   النفس علم-أ

    االجتماع علم-ب

  )االنسان علم( االنثربولوجيا علم-ج



  

  

 ما التنظيمي السلوك مفاهيم استخدام الى تدفعهم والتي المديرين تواجه التي التحديات من
  :يلي

  العولمة؛ ظل في الثقافات متعددة عمالة ادارة

  الواحد؛ البلد في الخلفيات متعددة العمالة ادارة

  الشاملة؛ الجودة وإدارة لتحسين االتجاه

  االفراد؛ مهارات لتحسين االتجاه

  العاملين؛ تمكين درجة لزيادة االتجاه

  المستمر؛ التغيير حاالت مع التعامل

  واالبتكار؛ التجديد في الرغبة

  .األخالقي السلوك وتطوير لتحسين االتجاه

  جميع ماذآر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نفسك اختبر
  الثالثة المحاضرة

  

  .للشخصية تأثير الخارجيعلى االخرين ، أي التترآه صفات الفرد من انطباعات  مجمل ماهي 

  الشخصية آمثير  - أ
  الشخصية آاستجابة - ب
  الشخصية آمكون داخلي - ت

  هي األنماط السلوآية المختلفة التي يستجيب بها الفرد للمثيرات التي تقع عليه.

  الشخصية آمثير  - أ
 الشخصية آاستجابة  - ب
 لشخصية آمكون داخليا - ت

  

يكتسب اللغة ، فهو أصحاب هذا االتجاه أن الكائن اإلنساني ال يولد شخصا بل فردايرى 
  واألفكار والقيم التي تكسبه طابعه الشخصي.

  الشخصية آمثير - ث
 الشخصية آاستجابة  - ج
 لشخصية آمكون داخليا  - ح

  

فلكل  حسب هذا االتجاه الشخصية هي الميكانيزمات الداخلية التي تتحكم في السلوك.
  شخص سمات معينة تحدد طريقة سلوآه في موقف ما.

  الشخصية آمثير  - أ
 الشخصية آاستجابة - ب

  لشخصية آمكون داخليا  -ت 

  

  ؤآد هذا التعريف على العالقة المتبادلة بين العقل والجسم في التأثير ي
  على الشخصية.

  الشخصية آمثير-أ

  الشخصية آمكون داخلي -ب

 الشخصية آاستجابة - ت



  

 االنتقادات الموجهة الى هذا االتجاهمن 

 ترآيزه على جانب واحد من الشخصية وهو تاثيرها على االخرين.

  اغفال التنظيم الداخلي للشخصية، وبالتالي يعد هذا التعريف ذو نظرة سطحية    

  الشخصية آمثير -أ

  الشخصية آاستجابة -ب

  الشخصية آمكون داخلي -ج

  

 هذا التعريف:من اهم االنتقادات الموجه الى 

 يصعب حصر ودراسة االستجابات والعادات بسبب آثرتها.

 .عدم ثبات استجابة الفرد للمثيرات بسبب اختالف المواقف التي تصدر فيها

  الشخصية آمثير -أ

  الشخصية آاستجابة -ب

  الشخصية آمكون داخلي-ج

  

  

 من االنتقادات الموجهة الى هذا االتجاه

  . للشخصيةصعوبة الدراسة العلمية 

  الشخصية آمثير -أ

  الشخصية آاستجابة -ب

  الشخصية آمكون داخلي-ج

  

  

  



  

والذي ينظم آل األجهزة النفسية والجسمية،  ،ذلك التنظيم الديناميكي الذي يكمن بداخل الفرد
  توافق بها الفرد مع بيئته.يوهو الذي يحدد األساليب التي 

  الشخصية -أ

  الشخصية آاستجابة -ب

  آمكون داخليالشخصية -ج

  

   صفات الشخصيةمن 
  الشخصية وحدة متكاملة   -أ

  الشخصية وحدة تميز الفرد عن غيره  -ب

   ؛يجب أن تتوافق الشخصية مع بيئة الفردوتضم الشخصية مكونات نفسية وجسمية  -ج

بحيث تتغير حسب مراحل نمو  ،ماضي وحاضر ،الشخصية مرتبطة بالزمن، لها تاريخ -د
  .الفرد

  جميع ماذآر -د

  

العديد من الدراسات حول عالقة  رآز نظرية االنماط الجسمية  هو طبيب ألماني قام بدراسة
   ،التكوين الجسمي والشخصية

  Kretchmerآرتشمر   - أ
  Sheldonشيلدون - ب

  

  النمط الرياضي -النمط الواهن  -النمط المكتنز أشار إلى ثالثة أنماط  جسمية هي

  Kretchmerآرتشمر   - أ
  Sheldonشيلدون  - ب

  

  

  

  



  

  قيقالنمط الر - عضلي النمط ال -بطني النمط ال أشار إلى ثالثة أنماط  جسمية هي

  Kretchmerآرتشمر -أ

  Sheldonشيلدون-ب

  

  

   .الشخص القصير ممتلى األطراف، متقلب العواطف/ مزاجي

  النمط المكتنز -أ

  النمط الواهن-ب

  النمط الرياضي -ج

 .الخجل واالنطواءيتميز بلشخص الطويل النحيف، ا

  النمط المكتنز -أ

  النمط الواهن-ب

  النمط الرياضي -ج

 .المفتول العضالت يتميز بالتحفظ الشخص 

  النمط المكتنز -أ

  النمط الواهن-ب

  النمط الرياضي -ج

  

االسترخاء، وحب المتعة واألآل، وبطء االستجابة الميل الى يتميز بالسمنة، معتدل المزاج، 
 الغير.واالعتماد على 

  النمط البطني  -أ

  عضليالنمط ال-ب

 النمط الرقيق -ج     

  



  

  

 .ذو قوة عقلية، يميل إلى إثبات الذات وحب السيطرة والمغامرة وبذل النشاطصفاته 

    العضلي النمط -أ

  رياضيالنمط ال-ب

 النمط الرقيق-ج     

 في التفكير. ضعيف العضالت، عدم القدرة على التحمل، حب العزلة واالستغراقصفاته 

  النمط البطني  -أ

  الواهن  النمط -ب

 النمط الرقيق-ج     

 

 يرى أن هناك أربعة وظائف سيكولوجية للشخصية يستخدمها الفرد في توجيه نفسه وهي
  التفكير والوجدان واإلحساس والحدس،

  Kretchmerآرتشمر -أ

  Sheldonشيلدون-ب

 رل يونجاآ-ج

  

   النفسية تتجه إلقامة العالقات. شخصيته موجهة نحو الخارج، طاقته

  النمط المنبسط -أ

  النمط المنطوي -ب

  

بالذات والبعد عن الناس، طاقته النفسية تجعله يتجنب االختالط، يفتقر إلى الثقة  متيه
  بالناس، يفضل العمل بعيدا عن الجماعة.

  النمط المنبسط -أ

  النمط المنطوي-ب   



  االنبساطي المفكر هو 

 عملي، واقعي، يعتمد على الحقائق والتجارب العملية -أ

  نظري، مفكر، غير مبالي بالناس، ال يهتم بالواقع، يميل الى العزلة  -ب

 منسجم مع العالم الخارجي وتنمية العالقات الودية، ذو تعبير انفعالي  -ج

 منسجم مع عالمه الداخلي، غارق في األحالم، وجداني  -د

  

 هو االنطوائي المفكر 

  نظري، مفكر، غير مبالي بالناس، ال يهتم بالواقع، يميل الى العزلة  -أ

 منسجم مع العالم الخارجي وتنمية العالقات الودية، ذو تعبير انفعالي  -ب

 منسجم مع عالمه الداخلي، غارق في األحالم، وجداني  -ج

  

 هو االنبساطي  الوجداني 

  نظري، مفكر، غير مبالي بالناس، ال يهتم بالواقع، يميل الى العزلة  -أ

 منسجم مع العالم الخارجي وتنمية العالقات الودية، ذو تعبير انفعالي  -ب

 منسجم مع عالمه الداخلي، غارق في األحالم، وجداني  -ج

 هو الوجداني   طوائياالن

  نظري، مفكر، غير مبالي بالناس، ال يهتم بالواقع، يميل الى العزلة  -أ

 منسجم مع العالم الخارجي وتنمية العالقات الودية، ذو تعبير انفعالي  -ب

 منسجم مع عالمه الداخلي، غارق في األحالم، وجداني  -ج

  

  

  

  

  



  االنبساطي الحسي هو 

  

 تتأثر حياته بالمؤثرات الحسية، سطحي التفكير، ال يقيم عالقات عميقة   - أ
 يتأمل المحسوسات والفنون والمناظر الطبيعية،  - ب
 سريع إنتاج األفكار وتنفيذها، مغامر، مقتحم، مخاطر، مؤمن بالنجاح - ث
 غير مهتم بالمؤثرات الحسية الخارجية، سريع الحكم بدون أدلة   - ج

  

  االنطوائي الحسي هو 

 تتأثر حياته بالمؤثرات الحسية، سطحي التفكير، ال يقيم عالقات عميقة  - ت
 يتأمل المحسوسات والفنون والمناظر الطبيعية،  - ث
 سريع إنتاج األفكار وتنفيذها، مغامر، مقتحم، مخاطر، مؤمن بالنجاح  - ح
  ير مهتم بالمؤثرات الحسية الخارجية، سريع الحكم بدون أدلةغ  - خ

  

  االنبساطي الحدسي هو 

 تتأثر حياته بالمؤثرات الحسية، سطحي التفكير، ال يقيم عالقات عميقة   - ج
 يتأمل المحسوسات والفنون والمناظر الطبيعية،   - ح
 سريع إنتاج األفكار وتنفيذها، مغامر، مقتحم، مخاطر، مؤمن بالنجاح  - د
  ير مهتم بالمؤثرات الحسية الخارجية، سريع الحكم بدون أدلةغ  - ذ

  الحدسي هووائي االنط

 تتأثر حياته بالمؤثرات الحسية، سطحي التفكير، ال يقيم عالقات عميقة   - خ
 يتأمل المحسوسات والفنون والمناظر الطبيعية،   - د
 سريع إنتاج األفكار وتنفيذها، مغامر، مقتحم، مخاطر، مؤمن بالنجاح  - ر
 غير مهتم بالمؤثرات الحسية الخارجية، سريع الحكم بدون أدلة   - ز

  

  ية هي مجموع السمات المميزة للفرد عن غيره.الشخصترى هذه النظرية أن 

  نظريات السمات -أ

  نظرية التعلم -ب

   نظرية التحليل النفسي-ج

  



  عن طريق نحدد سمة الفرد

  لتصرفات الفردالمالحظة -أ

  من السلوك.استنتجها   - ت

  

  .Gorden Allportنظرية جوردن البورت من أهم نظريات السمات 

  صح -أ

  خطاء -ب

  البورت على الطابع الفرد في دراسة الشخصية. جوردن  يرآز      

  صح -أ

   خطاء -ب    

  

  

الذات الدنيا -1(  من:أن الشخصية تتكون النظرية )، حيث ترى Freud(فرويدالعالم  هاائدر
 االنا -3االنا العليا  -2

 نظرية السمات   - أ
 نظرية التحليل النفسي  - ب
  نظرية التعلم - ت

  

  الذات الدنيا  
البقاء (مصدر الغرائز هيالالواعي من الشخصية و –الجانب الالشعوري ترمز الى --أ

  ).غير مقبول،تعمل بشكل غير عقالني (مقبول و، )الشهوة

ترمز الى الجانب المثالي في الشخصية الذي يمثل القيم والمثل واالتجاهات األخالقية، فهي  -ب
  .مستودع القيم

الشعوري  –تمثل نظرة الشخص الى الواقع المادي واالجتماعي وترمز الى الجانب الواعي  -ج
  .وتمثل مختلف العمليات العقلية والمنطقية

  



  االنا العليا 
البقاء (مصدر الغرائز هيالالواعي من الشخصية و –ترمز الى الجانب الالشعوري --أ

  ).مقبولغير ،تعمل بشكل غير عقالني (مقبول و، )الشهوة

ترمز الى الجانب المثالي في الشخصية الذي يمثل القيم والمثل واالتجاهات األخالقية، فهي  -ب
  .مستودع القيم

الشعوري  –تمثل نظرة الشخص الى الواقع المادي واالجتماعي وترمز الى الجانب الواعي  -ج
  .وتمثل مختلف العمليات العقلية والمنطقية

  

  االنا 

البقاء (مصدر الغرائز هيالالواعي من الشخصية و –الجانب الالشعوري ترمز الى --أ
  ).غير مقبول،تعمل بشكل غير عقالني (مقبول و، )الشهوة

ترمز الى الجانب المثالي في الشخصية الذي يمثل القيم والمثل واالتجاهات األخالقية، فهي  -ب
  .مستودع القيم

 –تمثل نظرة الشخص الى الواقع المادي واالجتماعي وترمز الى الجانب الواعي  -ج
  .وتمثل مختلف العمليات العقلية والمنطقيةالشعوري 

  

اهتمامها بإجراء التجارب على سلوك الحيوانات، وافتراضها  هلنظريلهذة أهم انتقاد وجه 
 المبادئ على السلوك اإلنساني. تطبيق تلك

 نظرية السمات  - ث
 نظرية التحليل النفسي   - ج
  نظرية التعلم  - ح

  

ترى أن أهم دافع أساسي  لإلنسان هو وترآز هذه النظرية على النمو وتحقيق الذات 
  تحقيق واثبات الذات.

 نظرية الذات   - أ
 نظرية التحليل النفسي  - ب
 نظرية التعلم  - ت
  نظرية السمات - ث

  



  

 تنسب الى العالم ابرأهم ماسلو صاحب سلم الحاجات

 نظرية الذات   - أ
 نظرية التحليل النفسي  - ب
 نظرية التعلم  - ت
  نظرية السمات - ث

  يرى أن مفهوم الذات هو ما يكونه الفرد عن نفسه جسميا وروحيا ومعنويا واجتماعيا، 
 .أي آيفية رؤية اإلنسان لنفسه

  Kretchmerآرتشمر -أ

  Sheldonشيلدون-ب

  ابراهيم ماسلو -ج

 

 تمثل ما يعتقده الفرد انه نظرة اآلخرين له.

 االجتماعية نظرية الذات   - أ
 نظرية التحليل النفسي  - ب
 نظرية السمات - ت

 

 العوامل المؤثرة في الشخصية

   Heredity Factorsالمحددات الوراثية -أ

  المحددات البيئية  -ب

   حددات الموقفيةالم-ج

 جميع ماذآر -د

  

  

  

  

  



 Heredity Factorsالمحددات الوراثية 

حسب بعض و المتنقلة للفرد من أبويه وراثيا هي مختلف السمات والخصائص والقدرات-أ
  % من سمات الشخصية50 انهاالدراسات تفسر 

يكتسب الفرد القيم والعادات و.في األسرة ،المجتمع، والبيئة ، يكتسب الفرد سمات أخرى نتيجة احتكاآه -ب
  شخصيته.و التي تؤثر على سلوآه اإلنساني

 سلوآياته والتحكم في جوانب شخصيته. تواجد الفرد في مواقف معينة الى تقييد بعض - ث

 

 المحددات البيئية 

حسب بعض و هي مختلف السمات والخصائص والقدرات المتنقلة للفرد من أبويه وراثيا-أ
  % من سمات الشخصية50 انهاالدراسات تفسر 

يكتسب الفرد و.في األسرة ،المجتمع، والبيئة ، يكتسب الفرد سمات أخرى نتيجة احتكاآه -ب
  شخصيته.و والعادات التي تؤثر على سلوآه اإلنساني القيم

 تواجد الفرد في مواقف معينة الى تقييد بعض سلوآياته والتحكم في جوانب شخصيته.  - ج

  

اقل رضا عن  - اقل استغراقا في العملو على التحكم في مصيرهوالقوة لة  قادر غير يرى انه 
  آثير التغيبو يميل للعزلة ويشعر باالغتراب الوظيفي الوظيفة

 صاحب مرآز الظبط الخارجي   - أ
 صاحب الظبط الداخلي  - ب

 

 قليل التغيب  أآثر رضاء عن الوظيفة يميل الى المشارآة يرى نفسه قادر على تحديد مصيره

 صاحب مرآز الظبط الخارجي   - أ
 صاحب الظبط الداخلي   - ب

 

ميكيافيلي صاحب هي نمط للشخصية ارتبطت بااليطالي  Machiavellianismالميكيافلية 
 ) How to gain and use powerآتاب اآتساب واستخدام القوة (

 صح   - أ
 خطاء  - ب

  



  خصائص الفرد ذو الشخصية الميكيافلية

  واليهتم بالعواطف  شعاره: الغاية تبرر الوسيلة  - أ
 عملي نفعي  - ب
 الميل للمناوراة والمضاربة ويحقق المكاسب الكبيرة  - ت
 من الصعوبة اقناعة ويحاول اقناع االخرين  - ث
  جميع ماذآر   - ج

  

  

  بين تقدير الذات والرضا الوظيفي ..........هناك عالقة 
  عكسية -أ

 طردية -ب

  

  من المعلوماتالكثير يقوم بجمع ألنه قراراته بطيئة، 

  الشخص الذي يتجنب المخاطر -أ

  الشخص المخاطر -ب

 اقل في اتخاذ القراراتيستخدم معلومات فهو  ،قراراته سريعة

  الشخص الذي يتجنب المخاطر -أ

 الشخص المخاطر-ب

 

 

 

 

 

 

 

 



  المحاضرة الرابعة
  
 االدراك

 

 بأنهاإلدراك ) Robbinsيعرف روبنس (

العملية التي من خاللها ينظم ويترجم األفراد انطباعاتهم الحسية من أجل أن يعطوا معنى لما -أ
  يدور داخل بيئتهم.

  .“تساعدنا في تفسير وفهم ما يحيط بناعملية ذهنية  -ب

 “.عملية تنظيم المعلومات الواردة من البيئة بحيث تؤدي معنى-ج

  

 )  اإلدراك بأنهKinicki( كييعرف آيني

العملية التي من خاللها ينظم ويترجم األفراد انطباعاتهم الحسية من أجل أن يعطوا معنى لما -أ
  يدور داخل بيئتهم.

  .“تساعدنا في تفسير وفهم ما يحيط بناعملية ذهنية  -ب

 “.عملية تنظيم المعلومات الواردة من البيئة بحيث تؤدي معنى-ج

 

 ) اإلدراك بأنهGibson( قيبسون  يعرف

العملية التي من خاللها ينظم ويترجم األفراد انطباعاتهم الحسية من أجل أن يعطوا معنى لما -أ
  يدور داخل بيئتهم.

  .“تساعدنا في تفسير وفهم ما يحيط بناعملية ذهنية  -ب

 عملية تنظيم المعلومات الواردة من البيئة بحيث تؤدي معنى-ج

معرفة ذهنية يقوم فيها الفرد باستقبال المعلومات المرتبطة بالمثيرات وتنظيمها، وتفسيرها، 
  .وإعطائها معاني خاصة قد تختلف عن الواقع ، ثم التصرف وفق هذا المعنى

   االنتباة-أ

  الترآيز-ب

  االدراك -ج



استقبال الفرد لمثير خارجي من خالل حواسه الخمس (السمع والبصر واللمس والشم والتذوق) 
  .فهو عملية فسيولوجية وعصبية

  االدراك -أ

  االحساس -ب

  

ثم تنظيم هذه  ،عملية معرفية ذهنية تنتقي وتختار من بين المعلومات التي توصلها الحواس للمخ
 .المعلومات وتفسيرها وإعطائها معنى

  االدراك -أ

 االحساس-ب

 

 خطوات عملية اإلدراك

  اإلحساس بالمثيرات المحيطة-أ

  .االنتباه-ب

  تسجيل المعلومات وتنظيمها-ج

  التفسير-د

  الستجابة السلوآيةا-و

  جميع ماذآر  -د

  

  إقدام الفرد على سلوك معين في ضوء تفسيره للمدرآات

  االنتباة -أ

  االستجابة السلوآية -ب

  التفسير -ج

  

  

 



االنتقاء من بين المعلومات المخزنة وإعطائها معنى يحدد داللتها حسب فهمها في ضوء 
 .، شخصيته، قيمه، وخبرتهمدرآات الفرد

  االنتباة -أ

  االستجابة السلوآية -ب

 التفسير -ج

 

  العوامل المؤثرة على اإلدراك

  المثير -أ

  الفرد-ب

  البيئة -ج

 جميع ماذآر -د

 

  فكلما آان حجم الشيء أآبر أو أطول آانت قدرته على التأثير أآبر

  صح-أ

 خطاء -ب

 

مثال الصوت الصاخب  مقارنة  ،فكلما آان المثير قويا آان تأثيره أآثر واحتمال إدراآه أآبر
 .بالهادي

  صح-أ

 خطاء-ب

 

فاالنتباه  ،فرصته في جذب االنتباه أآبرفكلما آان المثير متميزا في المجال آانت التباين: 
 . يتجه إلى األشياء األآثر تفردا وبروزا

  صح-أ

 خطاء-ب



حيث أن التكرار يزيد من  ،آلما زاد تكرار المثير آانت فرصة جذبه لالنتباه أآبرالتكرار: 
  . احتمال إدراك الفرد للمثير

  صح-أ      

 خطاء-ب

  . لالنتباه من الهدوء افالحرآة أآثر جاذبالحرآة:  

  صح-أ      

 خطاء-ب

فالمثير المألوف في المجال ، فكلما آان المثير جديدا آان أآثر جذبا لالنتباهاأللفة والجدة:  
  .الجديد يكون أآثر تأثيرا

  صح-أ      

 خطاء-ب

 العوامل المتعلقة بتنظيم المثيرات

  .الشكل والخلفية .1

 التشابه .2

 التقارب:   .3

 االستمرار .4

 الثغراتسد  .5

 آل ماذآر  .6

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 للفرد  هي العوامل الذاتية المؤثرة على اإلدراك

 الخبرات السابقة .1

 الحاجات والدوافع .2

 الشخصية .3

 .النسق اإلدراآي .4

 المستوى االقتصادي واالجتماعي ا .5

 تأثير الحالة النفسية الراهنة على اإلدراك .6

 االتجاهات والقيم:    .7

 الحب والكراهية  .8

 آل ماذآر  .9

 

وإن آانت تحتوي على  ،فاستقبال الموظف لرسالة عادية تختلف عن استقباله لبرقية عاجلة
آذلك فإن سماعك لجرس الهاتف في الثانية ظهرا يختلف عن سماعك او  .نفس المعلومات

   .لنفس الجرس في الثانية بعد منتصف الليل

  ،تأثير البيئة الماديةيعتبر من   - أ

 .االجتماعيةتأثير البيئة يعتبرمن  -ب

انتقاد المدير أو نصحه ألحد مرؤوسيه أمام زمالئه تجعل المرؤوس ال يرآز في النصائح بقدر 
 .ترآيزه على رد فعل زمالئه تجاه هذا الموقف

  ،تأثير البيئة الماديةيعتبر من   - أ

 .تأثير البيئة االجتماعيةيعتبرمن  -ب

 

 

  



  

حيث يختلف اإلدراك باختالف انتماء األفراد يؤثر  اإلطار البيئي والثقافي على عملية اإلدراك 
  .لثقافات مختلفة

  صح-أ       

 خطاء-ب

 يرجع التأثير الثقافي على اإلدراك  إلى ثالثة عوامل رئيسية هي

 الوظائف الشائعة .1

  العادات .2

  نظم االتصاالت .3

 الشئ مما ذآر  .4

 آل ماذآر صحيح .5

 

  هي  معوقات اإلدراك

 التنميط   - أ
 الهالة تاثير  - ب
 الدافع االدراآي  - ت
 االسقاط  - ث
 آل ماذآر   - ج

 

 عملية تصنيف األفراد أو األشياء بناء على ما ندرآه

 التنميط   - أ
 الهالة تاثير  - ب
 الدافع االدراآي  - ت
 االسقاط  - ث

  

  

  



  

  

فالشخص الذي يؤدي  ،تعني استخدام خاصية واحدة آأساس لتكوين انطباع عام أو تقييم الفرد
  . في جميع الجوانب مهمة جيدة قد ينظر إليه على أنه آفء

 التنميط   - أ
 تاثيرالهالة   - ب
 الدافع االدراآي  - ت
 االسقاط  - ث

  

يقوم بالترآيز على المعلومات  ،ترشيح الفرد للمعلومات أو المؤثرات المؤلمة أو المحزنة حيث
 .التي تدعم آرائه ويتجاهل المعلومات التي تتنافى معها

 التنميط   - أ
 لهالة تاثيرا - ب
 الدافع االدراآي   - ت
 االسقاط  - ث

 يعزي الفرد الجانب السيئ من خصائصه أو مشاعره إلى أشخاص آخرين، أن

 التنميط   - أ
 الهالة  - ب
 الدافع االدراآي  - ت
 االسقاط   - ث

  لتقليل المعوقات اإلدراآية

  الدقة في المعلومات-أ 

  .دقة اإلدراكوزيادة عدد مرات المشاهدات لزيادة المعلومات -ب

  .يقلل من درجة التحيزالعتماد على مصادر معلومات متنوعة مما ا -ج

  العتماد على معلومات مخالفة لمعلومات الفرد لتجنب عملية اإلسقاطا-د

  آل ماذآر -و

  

  



اإلدراك أحد المتغيرات المحددة للسلوك التنظيمي وتهتم اإلدارة في المنظمات باإلدراك 
   .لتجنب إصدار األوامر واألحكام بشكل موحد ال يراعي االختالفات اإلدراآية

  صح -أ

  خطاء-ب

 

المعرفة بخصائص اإلدراك تساعد المدير في انتقاء الرسائل االتصالية بالشكل الذي يسهل 
   .نقلها واستقبالها بدقة 

  صح -أ

  خطاء-ب

 

عملية اإلدراك تساعد في تقليل الصراع التنظيمي الذي ربما يقع بسبب اختالف مستوى 
  .اإلدراك بين العاملين

  صح -أ 

  خطاء-ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  المحاضرة الخامسة
  
  التعلم

  

  

  

  

 .“التغيير الدائم في السلوك والذي يحدث نتيجة الخبرة والممارسة

 التعليم   Robinsيعرف  - أ

  

  

  التغيير يتضمن التعلم أن

 .ايجابي أو سلبي  - أ
 سلبي  - ب
 ايجابي  - ت

 

   التغييرالتعليم يتضمن 

  التغير الدائم النسبي   - أ
 التغيير الوقتي الذي يعتبر رد فعل قصير. - ب

  

  في التعليم غيير المقصود الت

  ذلك المرتبط بالخبرة والممارسة،  - أ
 (مثال نمو ونضج الطفل جسميا وعقليا)  المتعلق  بنضج الفردذلك  - ب
 جميع ماذآر صحيح  - ت

    

  

  



  

  التقليدي الشرطي التعلم نظرية

 ،Pavlovتنسب إلى العالم الروسي بافلوف   - أ
   Robinsتنسب الى العالم  - ب
   skinnerالعالم األمريكي  - ت

 

  

أن الفرد يمكنه التعلم من خالل مالحظة  سلوك اآلخرين وتقليدهم  مايلي: ترى هذه النظرية
ضمن إطار اجتماعي معين.أن وجود النماذج في حياة الفرد من الوالدين واألصدقاء 

مالحظة سلوك  والمدرسين تجعله يقتبس منهم بعض األنماط السلوآية وفق خطوتين هما
يجرب الفرد الصورة و (ثواب، عقاب) واآتساب صورة ذهنية للتصرف ونتائجهاآلخرين 

وإذا آانت النتائج سلبية يتوقف الفرد عن الذهنية فإذ آانت النتائج ايجابية يكرر السلوك، 
 تكرار السلوك.

  نظرية التعلم الشرطي التقليدي -ا     

  نظرية التعلم الشرطي الفعال -  - ت
 نظرية التعلم االجتماعي -  - ث

 

 داخل الجائع القط وتجربة  Thorndike ثورنديك  األمريكي النفس بعالم النظرية ترتبط
  .الصندوق

  التعلم الشرطي التقليدي -أ

  نظرية التعليم الشرطي الفعال -ب

  نظرية التعلم االجتماعي -ج

  نظرية المحاولة والخطاء -د

  نظرية التعلم واالستبصار -و

  

  

  

  



 المحاولة أو الشرطي االرتباط على دائما تبنى ان يمكن ال التعلم عملية النظرية هذه وفق
 أآثر والمعاني المفاهيم واستغالل االستبصار على تدل التعلم محاوالت من آثير إن بل والخطأ،

  .عشوائية محاوالت آونها من

  

  الشرطي التقليدي  التعلم-أ

  نظرية التعليم الشرطي الفعال -ب

  نظرية التعلم االجتماعي -ج

  نظرية المحاولة والخطاء -د

  نظرية التعلم واالستبصار -و

  

  المبادئ االساسية للتعلم

  التعلم له دافع -أ

  المكافأة المادية والمعنوية -ب

  التعلم موزع بين الفترات-ج

  ضرورة المشارآة االيجابية-د

   آل ماذآر -و

  

 االيجابية والسلبية في عملية التعلم وهي:استراتيجيات تستخدم فيها الحوافز 

  تقديم بحافز االيجابي  ستراتيجية التعزيزا-أ   

  السلبي  منع حافزاستراتيجية التعزيز-ب    

  منع حافز ايجابي استراتجيية االنطفاء -ج  

  تقديم حافز سلبي استراتيجية العقاب -د    

 جميع ماذآر-و     

  

  



  إنتاجيته تودي إلى تعزيز هذا السلوك (زيادة اإلنتاجية)منح مكافئة لموظف رفع من 

  االيجابي  تقديم حافز ستراتيجية التعزيز-أ

  استراتيجية التعزيز السلبي -ب

  استراتجيية االنطفاء -ج

 استراتيجية العقاب -د

 

(االلتزام بالمواعيد الحضور  حالة الموظف الذي يقوم بالسلوك المرغوب بغية تجنب العقاب
 اإلنذارات والخصومات)لتجنب 

  االيجابي  ستراتيجية التعزيز-أ

  السلبي  لمنع الحافز استراتيجية التعزيز-ب

  استراتجيية االنطفاء -ج

 استراتيجية العقاب -د

، فإذا توقف المدير عن المدح يتوقف موظف ينقل األخبار إلى رئيسه الذي يمدحه على ذلك
 الموظف عن نقل االخبار

  االيجابي  التعزيزستراتيجية -أ

  استراتيجية التعزيز السلبي -ب

  منع حافز ايجابي استراتجيية االنطفاء -ج

 استراتيجية العقاب -د

 توجيه انذار الى موظف غير ملتزم بالدوام

  االيجابي  ستراتيجية التعزيز-أ

  استراتيجية التعزيز السلبي -ب

  استراتجيية االنطفاء -ج

 بتقديم حافز سلبي  استراتيجية العقاب -د

  



احد الوظائف العقلية التي يتمكن بها الفرد من استرجاع ما تعلمه من خبرات ومهارات 
  عند حاجته لذلك،

  التذآر-أ

  التفكير-ب

 مراحل التذآر: .1

 ؛التعلم واالستظهار(االآتساب) 

 ؛االحتفاظ بما تم تعلمه 

 ؛االسترجاع: أي استعادة المعلومات والخبرات 

 آل ماذآر جميع 

  

  العوامل المؤثرة في التذآر

  ،سرعة وبطئ التعلم بين األفراد-أ

  ،مواد التعلم -ب

  .طريقة التعلم-ج

  جميع ما ذآر-و

هو عدم القدرة على تذآر بعض الخبرات والمعلومات التي سبق اآتسابها وتعلمها، أي 
 الفشل في االحتفاظ بما تعلمناه، ويمثل الوجه السلبي لعملية التعلم.

  النسيان -أ

  

  

  

  

  

  

  



  

  :للنسيان المسببة العوامل

  االستعمال عدم إليها مضافا الفترات طول أي :الزمن عامل-أ

 ليس التي الناقصة المعلومة  بخالف النسيان تقاوم المكتملة المعلومة :والمعنى االآتمال عامل-ب
  .للنسيان قابلة فهي معنى لها

  .النسيان عملية إلى يؤدي تعلمها تم التي المواد تداخل إن :التداخل عامل-ج

  .التكرار طريق عن التعلم موضوع تثبيت عدم

 مما الشعور، في تظهر وال تكتب ما غالبا حيث :للفرد بالنسبة المؤلمة االنفعالية المواقف-د
  .نسيانها الى يؤدي

 التي السابقة الموضوعات نسيان الى واالنشطة الميول تغيير يؤدي :واالهتمامات الميول تغير-و
  .اهتمام محل آانت

  جميع ماذآر  -ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نفسك اختبر
  السادسة  المحاضرة

  

 يؤثر وهذا فيه، مرغوب هو ما للجماعة أو للفرد يوضح صريح أو ضمني مفهوم” هي القيم
  “األفعال وردود واألهداف األساليب اختيار على

  Kluchon  آلوآهن تعريف  - أ
   Cooper تعريف - ب
 Bengston عرف آما - ت
 مندل وجوردان  - ث

  

  وأهدافنا تصرفاتنا شكل تحدد معتقدات” بأنها القيم

  Kluchon  آلوآهن تعريف  - أ
   Cooper تعريف - ب
 Bengston عرف آما - ت
 مندل وجوردان  - ث

  .“وتصرفاته الفرد توجهات تحدد معايير” بأنها القيم

  Kluchon  آلوآهن تعريف  - أ
   Cooper تعريف - ب
 Bengston عرف آما - ت
 مندل وجوردان  - ث

 يمكن ولكن مثالية حالة وليست الثقافي، باإلطار للتأثر عرضة هي وإنما مطلقا شيئا ليست القيم
  .“أفعاله خالل من الفرد قيم عن فكرة تكوين

  Kluchon  آلوآهن تعريف  - أ
   Cooper تعريف - ب
 Bengston عرف آما - ت
 مندل وجوردان  - ث

 توافقهم مدى وتحدد االفراد سلوك في تؤثر التي الداخلية واالحاسيس المشاعر من مجموعة هي
  .اليها ينتمون التي الجماعة اعضاء باقي مع وانسجامهم

  القيم -أ

  السلوك -ب



  

  هي  القيم مصادر

  منظمات االعمال - أ

    المصدر االجتماعي - ب

  الدين - ت

  االسرة - ث

  الخبرة -ج

  آل ماذآر -و

  

النمط النظري 4-الديني النمط-3النمط االجتماعي:  -2 النمط االقتصادي-(1 حسبتصنيف القيم 
 نمط السياسي 6-النمط الجمالي -5

  Sprangerسبرانجر  تصنيف -ا

 Rokeach(تصنيف روآيتش  -ب

 

يميل إلى سلوآيات اإلقناع، والتحاور لتحقيق مزيد من القوة مع قلة  االهتمام بالنواحي 
   .النظرية والجمالية

  النمط النظري -أ

  النمط الجمالي -ب

  النمط السياسي -ج

 

 .يهتم بالسلوآيات المثالية، أي أداء األعمال واألنشطة على الوجه األمثل

  النمط النظري -أ

  النمط الجمالي -ب

 النمط السياسي-ج

 



يعتقد الفرد في داخله بضرورة الصدق، واألمانة، والتفكير والدراسة المتعمقة، وتعظيم التراآم 
 ).محاباة وال مجامالتال (العلمي، وعدم االهتمام بالنواحي االجتماعية 

  النمط النظري -أ

  النمط الجمالي -ب

 النمط السياسي-ج

  

  حسب روآيتش انه

  .انه آلما زاد اعتقاد الفرد في فكرة معينة آلما  سادت وآان تأثيرها آبيرا على سلوآه-أ

  .اعتقاد الفرد في فكرة معينة آلما  سادت وآان تأثيرها آبيرا على سلوآه قلانه آلما  -ب

  

  )القيم الوسيطةو القيم النهائية( القيم إلى نوعين هما:تصنيف 

  Sprangerسبرانجر  تصنيف -ا

  Rokeach(تصنيف روآيتش  -ب

  

  يحاول االنسان تحقيقها مثل الحياة المريحة واألمان األسري والصداقة

  القيم  النهائية -أ

  القيم الوسطية -ب

  

  .واالجتهاد والطموح والنظافةوهي تمثل أنماط سلوآية مفضلة، مثل التسامح 

  القيم  النهائية -أ

  القيم الوسطية-ب

 

  

  

  



فمن الناس من يعيشون بقيم الماضي، ومنهم من يعيشون بالقيم العصرية، ومنهم من 
  يعيشون بقيم مثالية غير موجودة.

 توجه الزمن  - أ
 توجة النشاط  - ب
 توجة العالقات  - ت

  وفرد اخر يوازن بين العمل واالنجاز.جد فرد يرآزعلى العمل، واخر يرآز على االنجاز ن

 توجه الزمن  - أ
 توجة النشاط   - ب
 توجة العالقات - ت

   فقد تكون مباشرة ومفتوحة وموضوعية، وقد تكون ضيقة ومحدودة وغير مباشرة.

 توجه الزمن  - أ
 توجة النشاط  - ب
 توجة العالقات االجتماعية   - ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحاضرة السابعةاختبر نفسك 
  

 االتجاهات

 

 االتجاه بأنه )All port(البورت عرف 

حالة من التهيؤ العقلي العصبي المتعلم نحو األشخاص، أو األشياء، أو المواقف، أو -أ
  “.الموضوعات في البيئة التي تثير هذه االستجابة

  “.فكرة مشبعة بالعاطفة تعمل على تحريك السلوك تجاه موقف او موضوع معين-ب

  “.االتجاه عام ويتضمن مشاعر إيجابية أو سلبية حيال شخص أو شيء أو قضية -ج

استعداد وجداني مكتسب يحدد سلوك وشعور الفرد إزاء موضوعات معينة من حيث  -د
  .تفضيلها أو عدم تفضيلها

 بأنهاالتجاة ) Triandis(عرفه ترياندس 

األشياء، أو المواقف، أو  حالة من التهيؤ العقلي العصبي المتعلم نحو األشخاص، أو-أ
  “.الموضوعات في البيئة التي تثير هذه االستجابة

  “.فكرة مشبعة بالعاطفة تعمل على تحريك السلوك تجاه موقف او موضوع معين-ب

  “.االتجاه عام ويتضمن مشاعر إيجابية أو سلبية حيال شخص أو شيء أو قضية -ج

الفرد إزاء موضوعات معينة من حيث استعداد وجداني مكتسب يحدد سلوك وشعور  -د
  .تفضيلها أو عدم تفضيلها

 االتجاة بانة  Petty & Caceppo(بيتي وآاسيبو عرف 

حالة من التهيؤ العقلي العصبي المتعلم نحو األشخاص، أو األشياء، أو المواقف، أو -أ
  “.الموضوعات في البيئة التي تثير هذه االستجابة

  “.على تحريك السلوك تجاه موقف او موضوع معينفكرة مشبعة بالعاطفة تعمل -ب

  “.االتجاه عام ويتضمن مشاعر إيجابية أو سلبية حيال شخص أو شيء أو قضية -ج

استعداد وجداني مكتسب يحدد سلوك وشعور الفرد إزاء موضوعات معينة من حيث  -د
  .تفضيلها أو عدم تفضيلها

  

 



 تعريف االتجاة بشكل عام 

العقلي العصبي المتعلم نحو األشخاص، أو األشياء، أو المواقف، أو حالة من التهيؤ -أ
  “.الموضوعات في البيئة التي تثير هذه االستجابة

  “.فكرة مشبعة بالعاطفة تعمل على تحريك السلوك تجاه موقف او موضوع معين-ب

  “.االتجاه عام ويتضمن مشاعر إيجابية أو سلبية حيال شخص أو شيء أو قضية -ج

داد وجداني مكتسب يحدد سلوك وشعور الفرد إزاء موضوعات معينة من حيث استع -د
  .تفضيلها أو عدم تفضيلها

 

   االتجاهات مكتسبة عن طريق الخبرة أو الممارسة أو التعلم.

  صح -أ

 خطاء -ب

   االتجاهات ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر بل يستدل عليها من خالل السلوك أو التصرف.

  صح -أ

  خطاء-ب

   تسم االتجاهات بالتفاوت من حيث االستمرارية والدوام.ت

  صح -أ

  خطاء-ب

 

   االتجاهات توجه اإلنسان للتصرف بطريقة معينة.

  صح -أ

 خطاء-ب

  انفعاالت خاصة تحدد عالقة الفرد بأشياء معينة، قد يكون ايجابي أو سلبي،

  الميل -أ

  االتجاة -ب

  االراء-ج



 .هو استعداد وجداني مكتسب 

  الميل -أ

  االتجاة -ب

  االراء-ج

 .هو التعبير باللفظ أو اإلشارة عن االتجاه، وهو حكم أو وجهة نظر في موضوع معين

  الميل -أ

  االتجاة -ب

  االراء-ج

  هي  مكونات االتجاه

  المكون الفكري أو اإلدراآي  - أ
 المكون الشعوري أو العاطفي - ب
 المكون السلوآي - ت
 جميع ماذآر   - ث

 معتقدات الفرد تجاه موقف معينيتعلق هذا المكون بمدرآات أو 

  المكون الفكري أو اإلدراآي  - أ
 المكون الشعوري أو العاطفي - ب
 المكون السلوآي - ت

 يتعلق هذا المكون بمشاعر وعواطف الفرد تجاه موضوع أو شيء معين،

  المكون الفكري أو اإلدراآي  - أ
 المكون الشعوري أو العاطفي  - ب
 المكون السلوآي - ت

 

 للتصرف بشكل معين تجاه موقف معينيتعلق هذا المكون بميل الفرد 

  المكون الفكري أو اإلدراآي  - أ
 المكون الشعوري أو العاطفي - ب
 المكون السلوآي  - ت

  



  وظائف االتجاهات

  وظيفة المنفعة   - أ
 وظيفة الدفاع عن الذات  - ب
 وظيفة التعبير عن القيمة  - ت
 وظيفة المعرفة  - ث
 جميع ماذآر   - ج

  

الشباع رغباته وحاجاته، مثال يسلك حيث تلعب االتجاهات دورا هاما في توجيه سلوك الفرد 
  .الفرد ذو االتجاه االيجابي سلوآا وظيفيا يساعده في تحقيق طموحاته

  وظيفة المنفعة   - أ
 وظيفة الدفاع عن الذات  - ب
 وظيفة التعبير عن القيمة  - ت
 وظيفة المعرفة  - ث

 .حيث يحمي االتجاه الفرد من عمليات اإلدانة الذاتية والقلق والتهديديات المختلفة

  وظيفة المنفعة   - أ
 وظيفة الدفاع عن الذات   - ب
 وظيفة التعبير عن القيمة  - ت
 وظيفة المعرفة - ث

حيث تقدم االتجاهات تعبيرا موجبا عن قيم الفرد وصورته الذهنية، الفرد الذي له اتجاه 
 .للالمرآزية هو يعبر عن قيم الحرية واالستقاللية في العمل واالنجاز

  وظيفة المنفعة   - أ
 ذات وظيفة الدفاع عن ال - ب
 وظيفة التعبير عن القيمة   - ت
 وظيفة المعرفة - ث

حيث تساعد االتجاهات في توفير معايير مرجعية لسلوآه، فاالتجاهات تجعل الفرد يهتم 
 .بمعلومات ويهمل معلومات اخرى

  وظيفة المنفعة   - أ
 وظيفة الدفاع عن الذات  - ب
 وظيفة التعبير عن القيمة  - ت
 وظيفة المعرفة  - ث

  



  

  طرق تغيير االتجاهات

 الجماعة تغيير .1

 تغيير معتقدات الفرد .2

 تغيير الموقف: .3

 إثارة المخاوف والشكوك .4

 االتصال المباشر بموضوع االتجاه .5

 تأثير األحداث الهامة .6

 تأثير رأي األغلبية والخبراء .7

 التغيير القسري في السلوك .8

 جميع ماذآر .9

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الثامنةالمحاضرة اختبر نفسك 
  

  الدافعية 

  :الى يشير مصلح الدافعية 

، أو لتحقيق هدف ما القوى التي تحرك االفراد في اتجاه معين، من خالل القيام بعمل  - أ
  ما

هي العمليات التي تحدد مدى آثافة أو اتجاه أو إصرار مجهود ما يبذله الفرد لتحقيق  - ب
 .هدف معين

المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجهد المنطوي على إصرار ومثابرة عند توجهه نحو  - ت
 .هدف معين

مجموعة القوى المنشطة والمحرآة التي تأتي من داخل أو خارج الفرد بحيث تدفعه  هي - ث
 .النتهاج سلوك معين

  

 أن الدافعية هي) Robbins(يرى روبينس 

  ما، أو لتحقيق هدف ما القوى التي تحرك االفراد في اتجاه معين، من خالل القيام بعمل  - أ
إصرار مجهود ما يبذله الفرد لتحقيق هي العمليات التي تحدد مدى آثافة أو اتجاه أو   - ب

 .هدف معين
المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجهد المنطوي على إصرار ومثابرة عند توجهه نحو  - ت

 .هدف معين
هي مجموعة القوى المنشطة والمحرآة التي تأتي من داخل أو خارج الفرد بحيث تدفعه  - ث

 .النتهاج سلوك معين

 الدافعية بأنها) Gray(يعرف غراي 

  ما، أو لتحقيق هدف ما القوى التي تحرك االفراد في اتجاه معين، من خالل القيام بعمل  - أ
هي العمليات التي تحدد مدى آثافة أو اتجاه أو إصرار مجهود ما يبذله الفرد لتحقيق  - ب

 .هدف معين
المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجهد المنطوي على إصرار ومثابرة عند توجهه نحو   - ت

 .هدف معين
مجموعة القوى المنشطة والمحرآة التي تأتي من داخل أو خارج الفرد بحيث تدفعه هي  - ث

 .النتهاج سلوك معين

  

  

  



  

  أن الدافعية   Hamptonويرى 

  ما، أو لتحقيق هدف ما القوى التي تحرك االفراد في اتجاه معين، من خالل القيام بعمل  - أ
ود ما يبذله الفرد لتحقيق هي العمليات التي تحدد مدى آثافة أو اتجاه أو إصرار مجه - ب

 .هدف معين
المدى الذي يمكن أن يصل إليه الجهد المنطوي على إصرار ومثابرة عند توجهه نحو  - ت

 .هدف معين
هي مجموعة القوى المنشطة والمحرآة التي تأتي من داخل أو خارج الفرد بحيث   - ث

 .تدفعه النتهاج سلوك معين

  

المحرآة التي تثير حماس الفرد وتحرك أن الدافعية هي مجموعة القوى آو الدوافع 
  سلوآه باتجاه تحقيق هدف معين أو منفعة تشبع حاجة معينة.

  صح -أ

  خطاء-ب

تتأثر درجة الدافعية بوجود مثيرات داخل الفرد أو خارجه، وهي التي تحدد آثافة واتجاه 
  الفرد ودرجة إصراره إلشباع النقص أو الحاجة الموجودة.

  صح -أ

  خطاء-ب

للفرد العديد من الحاجات المتغيرة والمتضاربة مع بعضها احيانا، مما يؤدي الى قد يكون 
  تعقد عملية الدافعية.

  صح -أ

  خطاء-ب

 السلوك الدافعي موجه في اتجاه معين قد يكون هدف او حافز.

  صح -أ

 خطاء-ب     

 للسلوك.المحدد الوحيد هي الدافعية  ورتباط الوثيق بين الدافعية والسلوك، هناك ا

  صح -أ

 التصحيح هناك ارتباط ولكن ليست المحدد الوحديد للسلوك )خطاء (-ب     



  بالتالي الدافعية تتحدد 

  تنشيط السلوك -أ

  توجية السلوك-ب

  تثبيت السلوك في اتجاة معين-ج

 آل ماذآر -د

 

  محددات درجة الدافعية

  المستوى الحالي للطموح-أ

  الجهد المبذول - ب
  المستوى الحالى لالشباع   - ج

  قيمة توقعات الفرد من المكفاءت-د

 آل ماذآر -و

  الخصائص الرئيسية للدافعية 

  المجهود-أ

  المثابرة-ب

  االتجاة  -ج

 آل ماذآر-د

  اهمية دراسة الدافعية 

  زيادة فهم االنسان لنفسه ولالخرين -1
 تساعد معرفة الدوافع على زيادة التنبؤ بالسلوك االنساني -2
 تاثير الدافعية على انتاجية العاملين:   -3
 تحدد الدافعية شدة السلوك وآثاقته -4
 آل ماذآر  -5

 

  

  

 



  ، هي  عالقة  بين قوة الدافع وشدة السلوكال

  عالقة طردية -أ

  عالقة عكسية -ب

   التوجد عالقة-ج

  

حاجات (  النظرية أن للفرد خمسة أنواع من الحاجات تتدرج بشكل هرمي وهي:هذة ترى 
 حاجات تحقيق الذات:  -5 حاجات التقدير -4 ات االجتماعيةحاج-3 حاجات األمان 2 فسيولوجية

  نظرية سلم الحاجات لماسلو  - أ
 نظرية العاملين لهيرزبرغ - ب
 نظرية دافع االنجاز لماآليالند - ت

 

محاسب ومهندس،  واستخدم أسلوب المقابلة لإلجابة على سؤالين  200بدراسة على قام 
متى شعرت بأعلى مستوى من و بأعلى مستوى من الرضا في عملك؟متى شعرت رئيسين:

 عدم الرضا عن عملك؟

  نظرية سلم الحاجات لماسلو  - أ
 نظرية العاملين لهيرزبرغ  - ب
 نظرية دافع االنجاز لماآليالند - ت

 

ويرى انه آلما آانت الحاجة قوية آلما أثرت في تحفيز الفرد على استخدام السلوك المؤدي 
 .الى إشباعها

  سلم الحاجات لماسلونظرية   - أ
 نظرية العاملين لهيرزبرغ - ب
 ظرية دافع االنجاز لماآليالندن  - ت

 

 خصائص االفراد ذوي االنجازات حسب ماآليالند

يرغبون بمعرفة نتائج و تحمل المسؤوليةو يفضلون اختيار أهداف متوسطة الصعوبة.  - أ
 أعمالهم بشكل فوري. 

يرغبون بمعرفة نتائج و المسؤوليةتحمل اليو يفضلون اختيار أهداف متوسطة الصعوبة. - ب
 فوري. غيرأعمالهم بشكل 



 التحكم في أحالم اليقظة ويتعامل بشكل واقعي وايجابي. الفرد أن يحاوليقترح 

  :ماآليالند لتنمية دوافع االنجاز لدى االفراداقتراح   - أ
 اقتراح ماسلو  - ب
 اقتراح ليهرزبرغ -ج - ت

 

  نظريات المحتوى للدافعية

ظرية دافع االنجاز ون نظرية العاملين لهيرزبرغو   لماسلونظرية سلم الحاجات   - أ
 لماآليالند

 نظرية وضع الهدف –نظرية التكافؤ  – نظرية فروم للتوقع - ب

 نظريات العلمية للدافعية 

ظرية دافع االنجاز ون نظرية العاملين لهيرزبرغو   نظرية سلم الحاجات لماسلو - ت
 لماآليالند

 نظرية وضع الهدف –نظرية التكافؤ  – نظرية فروم للتوقع  - ث

 

للدافعية على أنها عملية اختيار من بين عدة أفضليات متاحة للفرد لتحقيق هدفه، ينظر 
  وان دافعية الفرد ألداء عمل معين هي محصلة العوائد التي يتوقع الحصول عليها.

 نظرية فروم   - أ
 نظرية ماسلو  - ب
 نظرية ليهرزبرغ   - ت

النظرية أن العاملون يقارنون بين ما يبذلون من جهد وما يحصلون عليه من هذة ترى 
 عوائد، بما يبذله ويحصل عليه العاملون اآلخرون 

 نظرية التوقع   - أ
 نظرية التكافؤ   - ب
 نظرية وضع الهدف  - ت

النظرية أن وجود الهدف ضروري لتحديد توجهات السلوك، فالهدف دافعا هذة ترى 
 . للسلوك

 نظرية التكافؤ    - ث
 نظرية وضع الهدف   - ج

  



) وزمالءه االقتراحات التالية التي تساعد المدير على تحسين Ivancevichقدم  افانسيبيش (
 دافعية االفراد وهي:

 تعميم أهداف قصيرة وطويلة األجل. .1

 استخدام برنامج واضح للحوافز. .2

 توفير مناخ عمل إنساني داخل المنظمة. .3

 االتجاه الى أسلوب الترقية من الداخل. .4

 وضع مواعيد نهائية مناسبة لالنجاز. .5

 وجود عالقات متوافقة مع اآلخرين. .6

 إظهار االهتمام باآلخرين والثناء عليهم في محله. .7

السماح بقدر معقول من األخطاء و خاصة في بداية العمل، وضرورة إدراك الفروق  .8
 الفردية بين العاملين.

 جميع ماذآر  .9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التاسعةالمحاضرة اختبر نفسك 
  

  جماعات العمل 

  

  الجماعة بأنها   Smithيعرف

وحدة تتكون من اثنين فأآثر لهم اإلدراك  الجماعي  لوحدتهم، وعندهم القدرة على -أ
  العمل والتصرف بأسلوب موحد تجاه البيئة المحيطة.

بحيث تنشأ بينهم  ،بأنها وحدة تتكون من فردين أو أآثر يمارسون فيما االتصال بينهم -ب
  عالقة يتحقق من خاللها هدف معين.

وتتشابك أدوارهم   ،بأنها تتكون من فردين أو أآثر يشترآون في موضوعات معينة -ج   
في ضؤ معايير معينة  ، وتتصل اتصاال وثيقا بحيث تتكون عالقات وصداقات تتحدد ادوار

 تضعها الجماعة

  :  الجماعة  Milesيعرف 

من اثنين فأآثر لهم اإلدراك  الجماعي  لوحدتهم، وعندهم القدرة على العمل وحدة تتكون -أ
  والتصرف بأسلوب موحد تجاه البيئة المحيطة.

بحيث تنشأ بينهم  ،بأنها وحدة تتكون من فردين أو أآثر يمارسون فيما االتصال بينهم -ب
  عالقة يتحقق من خاللها هدف معين.

وتتشابك أدوارهم   ،بأنها تتكون من فردين أو أآثر يشترآون في موضوعات معينة -ج   
في ضؤ معايير معينة  ، وتتصل اتصاال وثيقا بحيث تتكون عالقات وصداقات تتحدد ادوار

  تضعها الجماعة

  

  الجماعة   New Combيعرف

القدرة على العمل وحدة تتكون من اثنين فأآثر لهم اإلدراك  الجماعي  لوحدتهم، وعندهم -أ
  والتصرف بأسلوب موحد تجاه البيئة المحيطة.

بحيث تنشأ بينهم  ،بأنها وحدة تتكون من فردين أو أآثر يمارسون فيما االتصال بينهم -ب
  عالقة يتحقق من خاللها هدف معين.

وتتشابك أدوارهم   ،بأنها تتكون من فردين أو أآثر يشترآون في موضوعات معينة -ج   
في ضؤ معايير معينة  ، وتتصل اتصاال وثيقا بحيث تتكون عالقات وصداقات تتحدد ادوار
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