وزارة الرتبيت والتعليم
إدارة االمتحاناث واالختباراث
قسم االمتحاناث العامت

المبحث  :أساسيات اإلدارة

المستوى  :الرابع

الفـرع  :اإلدارة المعلوماتية

الســـــؤال األول:
يتضمن الجدول اآلتي مواقف مختمفة حدثت في مؤسسة األردن:
الحاجة

الموقف
 -1منحت المؤسسة بيتا لمموظف محمد بمناسبة زواجو.
 -2عممت المؤسسة عمى إيجاد صندوق ادخار لمموظفين لضمان

استقرارىم وانتمائيم لممؤسسة.

 -3سعى أحد العاممين في المؤسسة ليصبح مدي ار لمفرع الذي افتتح حديثا
في اربد وقرر مدير المؤسسة ذلك..
 -4أنشأت المؤسسة ناديا ليمارس العاممون ىواياتيم المختمفة.
المطموب:
ا نقل إلى دفتر إجابتك الجدول أعاله مصنفا كل موقف من ىذه المواقف وفقا لنظرية تدرج الحاجات.

اإلجابة
الحاجة

الموقف
 -1منحت المؤسسة بيتا لمموظف محمد بمناسبة زواجو.

فسيولوجية

 -2عممت المؤسسة عمى إيجاد صندوق ادخار لمموظفين لضمان

األمن

 -3سعى أحد العاممين في المؤسسة ليصبح مدي ار لمفرع الذي افتتح حديثا

تحقيق الذات

استقرارىم وانتمائيم لممؤسسة.

في اربد وقرر مدير المؤسسة ذلك..
 -4أنشأت المؤسسة ناديا ليمارس العاممون ىواياتيم المختمفة.

اجتماعية
يتبع الصفحة الثانية...

الســـــؤال الثاني:

الصفحة الثانية

تقوم نظريات المحتوى الدافعي عمى أن الحاجات تسبب توت ار فيي سيموك األفيراد ودافعييتيم ليو كنيت ميدي ار لمؤسسية ميا
كيف يمكنك توظيف ذلك لصالح المؤسسة التي تعمل بيا؟

اإلجابة
يمكنني االستفادة من ذلك كما يأتي:
)1

تييئة الظروف أو المناخ الذي يسمح بإشباع الحاجات األكثر أىمية لدى األفراد من خالل العمل.

)2

اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو استبعاد األشياء ذات التأثيرات المعيقة إلشباع تمك الحاجات في بيئة العمل.

الســـــؤال الثالث:
اق أر الموقف اإلداري اآلتي ثم اجب عن األسئمة التي تميو:
(( أرسل المدير العام لمؤسسة الصحراء رسالة عبر البريد االلكتروني لكل العاممين في مؤسسيتو أعمين فيييا عين جيائزة
الموظف المتميز لعام  2111مما جعل كل موظيف يقيارن عوائيده بعوائيد زميميو بينفس العميل اكتشيف الموظيف سيالم
عدم عدالة سالبة واكتشف الموظف طارق عدم عدالة موجبة الحظ مدير إدارة المشتريات عيدم وصيول الرسيالة لكيل

الموظفين ألنو ليس لدييم بريد الكتروني))
 -1حدد شكل االتصال الرسمي الذي قام بو المدير العام في ىذا الموقف.
 -2ىل استخدام المدير العام لمبريد االلكتروني كوسيمة اتصال مناسب برر إجابتك.
 -3لو كنت مدي ار ليذه المؤسسة ما ىي اإلجراءات التي تتخذىا كي تستخدم البريد االلكتروني بكفاءة.
 -4وفقا لنظرية العدالة ماذا تنصح الموظف سالم في ىذا الموقف.

اإلجابة :
)1

نازل

)2

غير مناسب ألن معظم الموظفين ليس لدييم بريد الكتروني.

)3

أ ) تغيير نظم المعمومات في المؤسسة بحيث تتوافر ىذه الوسيمة في مكاتب العاممين.

ب) عقد دورات تدريبية لمعاممين ليتمكنوا من الممارسة الصحيحة التي تحقق أىداف المؤسسة
ج) توفير البريد االلكتروني كوسيمة رسمية لالتصال أو مساعدة الرسائل األخرى.
 -4واحدا من الخيارات التالية:
أ)

محاولة الحصول عمى اجر أعمى

ج) ترك العمل

ب) تخفيض العطاء والجيد الذي يبذلو
د ) أي سموك يمكن أن يؤدي إلى حالة التوازن.

