واجبآت السلوك التنظيمي
 .1واحدة من االتي ،ليست من االسباب المؤثرة على صعوبة تفسير السلوك اإلنساني ...
أ -كثرة اسباب السلوك االنساني.
ب -لكل سبب حل خاص به.
ج -ثبات أسباب السلوك واستقرارها.
د -تغير االسباب وعدم ثباتها.
 .2ضمن مجال الشخصية ،يعرف ما يعتقد الفرد أنها نظرة اآلخرين له باالاات ...
أ -الشخصية.
ب -االجتماعية.
ج -االقتصادية.
د -الثقافية.
 .3واحدة من اآلتي ،ال تصنف ضمن مزايا توظيف االدراك ضمن مجال السلوك التنظيمي ...
أ -تجنب إصدار األوامر واألحكام التي ال تراعي االختالفات اإلدراكية.
ب -تساعد المدير في انتقاء أسلوب االتصال المناسب مع المرؤوسين.
ج -تقليل الصراع التنظيمي بين االفراد والجماعات.
د -زيادة المكافاءات المادية التي يحصل عليها االفراد.
 .4تعرض الموظف سامي هاا االسبوع الى عقوبات بسبب عدم التزامه بأوقات الدوام الرسمي
خالل الشهرين الماضيين  ،بعد ذلك الحظ المدير أن تلك العقوبات لم تغيّر من سلوكه ،السبب
يعود الى ..
أ -عدم تعريفه بنتائج سلوكه سابقا.
ب -عدم معاقبته منا البداية.
ج -عدم توفير بديل له.
د -عدم تكرار العقاب.
 .5واحدة من اآلتي ،ال تدخل ضمن اهمية القيم ...
أ -تؤثر على طريقة تعامل الفرد مع اآلخرين.
ب -تسهم في تشكيل أخالقيات العمل.
ج -تؤثر في نوعية القرارات المتخاة.
د -تؤثر في شكل الصراع بين االفراد داخل المنظمة.
 .6حسب "افانسيبيتش " ( )Ivancevichيمكن للمدير تحسين دافعية االفراد للعمل من خالل
...
أ -السماح لهم بقدر معقول من األخطاء .
ب -توفير لهم مناخ عمل مادي داخل المنظمة.
ج -االتجاه الى أسلوب الترقية من الخارج.
د -عدم وضع مواعيد إلنجاز اعمالهم.
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 .7الحاجات غير المشبعة تجعل الفرد :
أ -اقل حساسية إلدراك المثيرات المتعلقة بها.
ب -أكثر حساسية إلدراك المثيرات المتعلقة بها
ج -اقل معرفة بالمثيرات المتعلقة بها
د -اقل فهم للمثيرات المتعلقة بها
 -8حسب نظرية التعلم االجتماعي :
أ -يتجه الفرد الى تكرار السلوكات النافعة ويتجنب السلوكات الضارة
ب -ضرورة تقديم النصح واالرشاد للفرد الاي يتعلم بالمحاولة والخطأ
ج -يتعلم الفرد من خالل مالحظة سلوكه
د -ال توجد اإلجابة الصحيحة
 -9تقدير المريض لقيمة الصحة يستمده من :
أ -األسرة
ب -الخبرة
ج -الدين
د -األصدقاء
 .11من خصائص الجماعة ...
أ  -أن تهيئ ألفرادها فرصة النمو والتطور.
ب -أنها وحدة تتكون من شخص فأكثر
ج -أن يكون لدى االفراد االدراكي الفردي لوحدتهم
د -أن تكون العالقات فيها قائمة على التنافس.
 .11يميل أطراف الصراع الى تبني استراتيجية الحل الوسط في حالة ...
أ -تقدير احد أطراف الصراع لمشاعر واراء الطرف االخر.
ب -رغبة أطراف الصراع عدم تصعيد الصراع.
ج -كون القضية محل الصراع بسيطة وغير مهمة.
د -رغبة اطراف الصراع في التنازل لبعضهم.

 .12واحدة من اآلتي ،ليست ضمن أهمية ثقافة المنظمة ...
أ -توحيد قيم ومعايير االداء بين العاملين.
ب -زيادة درجة التبادل بين أعضاء المنظمة.
ج مساعدة اإلدارة في التعرف على أساليب عالج الصراع.
د -زيادة االنتماء والوالء للمنظمة.
 .13من أهم المعوقات االجتماعية لإلبداع ..
أ -االستبداد بالرأي ورفض الرأي االخر..
ب األسلوب التربوي المكبل للقدرات.
ج -انعدام الثقة بين االدارة والعاملين.
د -الحكم المسبق على أفكار االخرين.
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