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 مرتب حسب المحاضرات (الفصل األول) 6341اختبار نظرية المنظمات لعام 

 

  المحاضرة األولى

 الٌوجد علٌها أسئلة

 المحاضرة الثانية

 :من قَدم صوراً تشبٌهٌة للمنظمة هو-1

Mintzberg 

Morgan 

Bertalanffy 

Mayo 

 :حسب الصور التشبٌهٌة للمنظمة تكون المنظمة عبارة عن نظام ٌتأقلم مع البٌئة عند -2

Mintzberg 

Morgan 

Bertalanffy 

Mayo 

 المحاضرة الثالثة

 :ـٌعود التنظٌم العلمً للعمل ل -3

Fayol 

Taylor 

Mayo 

March 

 :من كان ٌرى أن تخصص العمال أمر ضروري لرفع اإلنتاجٌة هو -4

Fayol 

Taylor 

Mayo  
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March 

 :ظهرت النظرٌة الكالسٌكٌة للمنظمات -5

 عند نهاٌة القرن العشرٌن

 عند مطلع القرن التاسع عشر

 عند نهاٌة القرن الثامن عشر

 لع القرن العشرٌنعند مط

 :من كان ٌعتقد أن المكافأة المادٌة وحدها هً المحفز للفرد فً المنظمة -6

Fayol 

Taylor 

Mayo 

March 

 :الذي تم انتقاده على أنه كان ٌهتم بعملٌة اإلنتاج ولٌس المنتج ذاته هو  -7

Taylor 

Ford 

Toyota 

Deming 

 : ـٌهتم ب Fayolكان  -8

 مؤسسةكٌفٌة تحسٌن اإلنتاجٌة فً ال

 أنواع السلطة فً المنظمة

 كٌفٌة تنظٌم المؤسسات

 جو العمل والعالقات اإلنسانٌة فً المنظمة

 :Fayolلٌس من ضمن أنشطة المؤسسة التً قدمها  -9

 الوظٌفة التقنٌة

 وظٌفة الموارد البشرٌة

 وظٌفة المحاسبة

 الوظٌفة األمنٌة
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 :Fayolلٌس من ضمن وظائف اإلدارة التً حددها  -11

 ٌرالتقد

 التنسٌق

 القٌادة

 التوجٌه

 المحاضرة الرابعة

 :فإن الشرعٌة الكارٌزمٌة تستند إلى  Max Weber حسب  -11

 الخصائص والصفات الشخصٌة

 المهارات المهنٌة

 القدرة على اإلتصال والتوجٌه

 القدرة على إدارة األفراد

 :أن التنظٌم األفضل للمنظمات هو   Max Weberٌرى  -12

 الدٌموقراطٌة

 البٌروقراطٌة

 السلطة الكارٌزمٌة

 السلطة التقلٌدٌة

 :هل هذا" المسؤول المباشر هو من ٌقرر الترقٌة " -13

 مبدأ من مبادئ البٌروقراطٌة

 واحد من أسس السلطة التقلٌدٌة

 العنصر األساسً للدٌموقراطٌة

 شرط من شروط السلطة الكارٌزمٌة

 : Max Weberكان  -14

 مهندس

 عالم نفس

 اععالم إجتم

 عالم أحٌاء

 :أنه فرق بٌن   Max Weberمن إسهامات  -15
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 اإلدارة والملكٌة

 السلطة واإلدارة

 السلطة والملكٌة

 السلطة والحكم

 المحاضرة الخامسة

 :هذا تصور ظهر فً " هٌكلة المنظمات أمر نسبً ٌنتج عن تفاعل المنظمة ببٌئتها"-16

1965 

1966 

1967 

1968 

 :هما " كلة المنظمات أمر نسبً ٌنتج عن تفاعل المنظمة ببٌئتهاهٌ"من جاء بالتصور أن  -17

Chandler&Woodward 

Lawrence&Lorsch 

Burns&Stalker 

Cyert&March 

 :لٌس مصنفاً ضمن عوامل الظرفٌة -18

 عمر المنظمة

 البٌئة

 التكنولوجٌا المستعملة

 حجم اإلنتاج

 :بعملٌة اإلنتاج هو من توصل للنتائج التً تبٌن عالقة هٌكلة المنظمة  -19

Chandler 

Woodward 

Lawrence 

Lorsch 

 :من استخلص أن لإلستراتٌجٌة أثراً مباشراً على تنظٌم وهٌكلة المنظمات هو  -21
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Chandler 

Woodward 

Lawrence 

Lorsch 

 المحاضرة السادسة

 :التعدٌل المتبادل هو واحد من  -21

 مكونات المنظمة

 تنسٌقآلٌات ال

 كٌفٌات التعاون فً المنظمة

 طرق التحفٌز

 :القمة اإلستراتٌجٌة تسٌطر فً حالة -22

 المنظمة التقلٌدٌة

 الهٌكلة البسٌطة

 األدهوقراطٌة

 البٌروقراطٌة

 :الهٌكلة التً تتمٌز بمعٌارٌة اإلجراءات هً -23

 الهٌكلة البسٌطة

 البٌروقراطٌة المحترفة

 الهٌكلة البٌروقراطٌة اآللٌة

 دهوقراطٌةاأل

 :التتمٌز األدهوقراطٌة بـ  -24

 التعدٌل المتبادل

 سٌطرة الدعم اللوجستً

 الالمركزٌة األفقٌة

 بٌئة مستقرة

 :  Mintzbergمن عناصر تحلٌل المنظمات عند لٌس  -25

 مكونات المنظمة
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 العالقة بٌن مكونات المنظمة

 وزن مكونات المنظمة

 حجم المنظمة

 :أن عدد مكونات المنظمة هو  Mintzbergٌعتبر  -26

 مكونات 4

 مكونات 5

 مكونات 6

 مكونات 7

 :ٌمثل الدعم اللوجستً واحداً من  -27

 نشاطات المؤسسة

 مكونات المنظمة

 مستوٌات القرار

 أنواع تنظٌم اإلنتاج

 :من ٌضم العناصر التً تنتج بنفسها المنتجات أو الخدمات أو تساعد على إنتاجها هو  -28

 مركز القٌادة

 مركز العملٌات

 مركز اإلنتاج

 مركز التنفٌذ

 سابعةالمحاضرة ال

 :صاحب نظرٌة الرشد المقٌد هو  -29

Simon 

Nobel 

Turing 

Means 

 :مرحلة اإلستخبار هً مرحلة من مراحل  -31

 تحلٌل المنظمات عند أصحاب نظرٌة الظرفٌة

  Mintzbergتحضٌر هٌكلة المنظمة عند
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 تحضٌر الدخول فً معركة التنافسٌة

 نموذج اتخاذ القرار

 :أن المؤسسة عبارة عن نظام   March&Cyertٌرى  -31

 عشوائً

 فوضوي

 آلً

 عقالنً

 :هما " السلطة بدون ملكٌة "ن أراد معالجة إشكالٌة م -32

Berle&Means 

Lawrence&Lorsch 

Burns&Stalker 

Cyert&March 

 المحاضرة الثامنة

فإن العقود التً ٌتمٌز فٌها اإلستثمار بخصوصٌة عالٌة وٌكون قوي التكرار هً   Williamsonحسب  -33

 :عبارة عن 

 هٌكلة موحدة

 هٌكلة ثنائٌة األطراف

 ٌكلة ثالثٌة األطرافه

 هٌلكة رباعٌة األطراف

 :من قال أن السبب هو إخفاق السوق " لماذا توجد المؤسسات "إجابة عن السؤال  -34

Simon 

Williamson 

Coase 

Robertson 

 :بتطوٌر نظرٌة  Williamsonلقد قام  -35

 حقوق الملكٌة

 تكالٌف المعامالت
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 الوكالة

 الوكالة المشروطة

 :بما أن العقود غٌر تامة فإن هذا ٌعرض إحدى الطرفٌن إلى  -36

 ارتفاع التكالٌف

 ندرة الموارد

 خطر انتهازٌة الطرف اآلخر

 إخفاق السوق

 :أنه كلما زاد تكرار المعاملة كلما  Williamsonٌرى  -37

 رتٌاب وزادت المخاطرارتفع اإل

 ارتفع اإلرتٌاب وانخفضت المخاطر

 انخفض اإلرتٌاب وانخفضت المخاطر

 انخفض اإلرتٌاب وزادت المخاطر

 : Williamsonالٌدخل ضمن مصفوفة المعامالت لـ  -38

 التخطٌط

 الوعد

 العقد

 المنافسة

فإن العقود التً ٌكون فٌها اإلستثمار متوسط الخصوصٌة وقوي التكرار هً عبارة  Williamsonحسب  -39

 :عن 

 دةهٌكلة موح

 هٌكلة ثنائٌة األطراف

 هٌكلة ثالثٌة األطراف

 هٌكلة رباعٌة األطراف

 المحاضرة التاسعة

 :من بٌن أهداف نظرٌة حقوق الملكٌة أنها ترٌد -41

 تبرٌر الملكٌة

 شرح حقوق الملكٌة
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 حل إشكالٌة وجود المؤسسة

 حل مشكلة رفع اإلنتاجٌة

 :تنطلق نظرٌة حقوق الملكٌة من الفكرة أن المبادالت بٌن األفراد هً فً الواقع  -41

 تبادل لحقوق الملكٌة

 تبادل للقٌمة

 تبادل للمنافع

 ل للثروةتباد

 :تبحث نظرٌة الوكالة كٌف تحل إشكالٌة  -42

 اآلداء فً المؤسسة

 اإلنتاجٌة فً المؤسسة

 مؤسسةاإلنتهازٌة فً ال

 الحقوق فً المؤسسة

 :حسب نظرٌة الوكالة فإن الوكٌل والموكل لٌس لهما نفس المعلومات وهذا ماٌعرف بـ  -43

 عدم تطابق المعلومات

 عدم تشابه المعلومات

 عدم تناسب المعلومات

 عدم تناظر المعلومات

 :التكالٌف التً تتحملها المؤسسة من أجل حث الوكٌل على خدمة مصلحة المالك هً  -44

 الوكٌلتكالٌف 

 تكالٌف المالك

 تكالٌف الوكالة

 تكالٌف الملكٌة

 المحاضرة العاشرة

 :لقد مكنت نظرٌة النظم من  -45

 رفع مستوى الوعً لدى العمال بالمؤسسة

 فهم تطور المنظمة من خالل تأقلمها مع البٌئة

 رفع مستوى اإلنتاجٌة بالمؤسسة
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 تحدٌد مختلف وظائف المؤسسة

 المحاضرة الحادية عشر

 :حسب علماء اإلجتماع فإن الفاعل فً المؤسسة هو من  -46

 ٌتدخل فً كل وضعٌات وظروف المؤسسة

 ٌتدخل على المستوى األعلى للمؤسسة

 معٌنة(ظروف)ٌتدخل فً وضعٌة 

 ٌتدخل على مستوى اإلدارة الوسطى فقط

 :لثابتة التً ٌنمٌها الفاعلون بقصد حماٌة مصالحهم تسمى مجموعة السلوكٌات ا -47

 ممارسات

 استراتٌجٌة

 خطط المصالح

 ثقافة الفاعلٌن

 :فً المنظمات تكون دائماً السٌطرة  -48

 بٌن أكثر من طرف(موزعة)مقسمة

 مركزة فً ٌد المسؤول األول للمنظمة

 مركزة فً مكان واحد فً المنظمة

 منظمةثالث مستوٌات فً ال مقسمة بٌن

 المحاضرة الثانية عشر

 :لٌس من عناصر التطورات الحدٌثة للمنظات  -49

 العناصر التكنولوجٌة

 العناصر التارٌخٌة

 العناصر األقتصادٌة

 العناصر اإلجتماعٌة

 :من قال أن المؤسسات تهتم خاصة بعوامل عدم الرضا هو  -51

Herzberg 

Mintzberg 
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Mc Gregor 

Mc Doulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


