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انسؤال األول:

(  10عاليبث)

ضع عالمة ( √) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخطأ.

 - 1حدوث الممل يكون مشروطا بحدوث التعب لدى العاممين .
- 2تعرف أخالقيات الوظيفة بأنها المشاعر االيجابية والسمبية التي يعبر فيها العاممين عن أعمالهم.
- 3االعتراف بتأثير سموك الفرد عمى اآلخرين إحدى اإلرشادات التي تتعمق بتحسين العالقة .
- 4كمما زادت درجة التفاعل بين األفراد كمما زادت حدة الصراعات بينهما .
- 5التدريب ألمخبري هو الجهد المخطط شمولي النظرة الذي يدار من قمة الهرم التنظيمي .
 - 6كمما زاد التخصص وتقسيم العمل كمما زاد الروتين والممل .
- 7تحميل العمل يعطي لمعامل مسؤولية اكبر بحرية أكثر لممارسة عممة المطموب منه .
- 8لقد ركزت دراسات التون مايو عمى جميع عناصر ومكونات المنظمة .
- 9يعتبر تنزيل درجة الموظف إحدى اإلجراءات الوقائية لتصحيح السموك .
 -10تتبع المنظمة التخصص في العمل في حالة تعقيد حجم األعمال وكبرها .
السؤال الثاني-:

(  15عالمة)

- 1تكمم عن المواقف اإلستراتيجية التي تجعل إلحدى اإلدارات نفوذ عمى إدارة أخرى 4( .عالمات)
- 2عرف االغتراب ،واذكر المشاكل التي يواجهها العامل قبل أن يقع فيه.

 - 3تحدث عن العوامل أو المحددات التي تؤثر عمى المناخ التنظيمي.

السؤال الثالث-:

(  4عالمات)

(7عالمات)

(  12عالمة)

 -1ما هي األسباب التي تؤدي إلى إعادة النظر في تصميم العمل.

( 5عالمات)

 -2اذكر الخطوات التي يجب القيام بها لتحميل العمل.

( 3عالمات)

 -3ما هي اإلجراءات الوقائية التي تساعد عمى إصالح السموك الغير أخالقي4( .عالمات)

(  23عالمة)

السؤال الرابع-:
 -1تحدث بشكل مفصل عن طرق معالجة النزاع في المنظمات .

( 6عالمات)

 -2تكمم عن األعمال المحظورة التي يجب عدم القيام بها من قبل العامل.

(4عالمات)

 -3تكمم بشكل واضح عن معوقات االتصال .

(6عالمات)

- 4ما هي العوامل التي تؤدي الى نجاح المشاركة في منظمات االعمال 7 ( .عالمات)

انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

