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 ضع رمز اإلجابة الصحيحة أمام رقم العبارة فى جدول لكل من العبارات التالية :  
  

ؤثر علففى مختلففف كيانففات المنظمففة يعنففى هى حالة توتر ونقطة تحول تحتاج قرارإلنتاج موقففف جديففد وتفف   - 1
 مفهوم :

 األزمة .      -الكارثة .                                     ب   -أ  
 الشيئ مما سبق.    -الصدمة.                                   د   -ج   
 اإلضطرابات التى يقوم بها العاملين لتحسين أوضاعهم يعنى :  - 2
 اإلدارة باألزمات.  -ألزمات.                               ب إدارة ا  -أ 
 كل ما سبق.  -اإلدارة بالنظم.                               د   - ج
هى عملية إدارة من شأنها انتاج استجابة استراتيجية لمواقف األزمات من خالل مجموعة مففن اإلداريففين   - 3

 المثقفين هى :
 اإلدارة باألزمات.  -ت.                               ب إدارة األزما  -أ 

 كل ما سبق.  -اإلدارة بالنظم.                               د   -ج 
 نقطة تحول أساسية فى أحداث متعاقبة ومتسارعة من سمات:  - 4
 األزمة.  -الصدمة .                                  ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -د                                المشكلة.     -ج 
 المفاجأة والتهديد والسرعة والغموض من سمات :  - 5
 األزمة.  -الصدمة .                                  ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -المشكلة.                                  د   -ج 
 صنيفات األزمات :التلوث البيئ يعد من ت  - 6 
 اإلجتماعية.  -اإلقتصادية.                                   ب  –أ 

 الشيئ مما سبق.  -التكنولوجية.                                د   -ج 
 من مناهج تشخيص األزمات :  - 7

 التاريخى.  -الوصفى التحليلى.                          ب   -أ  
 كل ما سبق.  -الحالة.                              د  دراسة  -ج 

 تحديد مظاهر ومالمح األزمة والنتائج التى أفرزتها يعنى تصنيف األزمات بالمنهج :  - 8 
 التاريخى.  -الوصفى التحليلى.                          ب   -أ  
 ما سبق.كل   -دراسة الحالة.                              د   -ج 
 دراسة كل أزمة على حدة يعنى :  - 9

 التاريخى.  -الوصفى التحليلى.                          ب   -أ  
 كل ما سبق.  -دراسة الحالة.                              د   -ج 

 يقوم على أساس اإلستراتيجية العامة إلدارة األزمة التى وضعتها القيادة العليا يعنى:  - 10 
 سيناريو األزمة.  -تشخيص األزمة.                           ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -الخطاب اإلعالمى لألزمة.                 د   -ج 
 إدراك أهمية الوقت من :  - 11 
 عوامل النجاح فى إدارة األزمة.  -مناهج تشخيص األزمة.                  ب   -أ 

 كل ما سبق .  -ة.                          د مراحل األزم  -ج 
 اإلعتراف بعدم القدرة أو الفشل فى مواجهة األزمة يعنى :  - 12 
 الهروب غير المباشر.  -الهروب المباشر.                           ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -التنصل من المسئولية.                     د   -ج 
 ز فوق األزمة من األساليب :القف  - 13 
 العلمية.  -التقليدية .                                   ب   -أ 

 كل ما سبق.  -الحديثة .                                    د   -ج 
 التخطيط للتعامل مع األزمة يعنى :  - 14 
 خسائر.تقليل ال  -وقف تدهور الموقف.                       ب   -أ 

 كل ماسبق. -السيطرة على الموقف.                     د    -ج 
 
 
 التخطيط للتعامل مع األزمة من األساليب :   - 15
 الحديثة.  -التقليدية.                                   ب   -أ 
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 ال شيئ مما سبق,  -العشوائية.                                 د   -ج 
 ستراتيجية العنف فى التعامل مع األزمة تستخدم فى حالة :ا  - 16
 أزمة غير معلومة.  -أزمة معلومة .                               ب   -أ 

 الشيئ مما سبق .  -د أزمة تتعلق بالقيم.                             -ج 
 تستخدم استراتيجية وقف النمو فى حالة :  - 17
 عدم توافر معلومات. –مات الكبرى.                             ب األز  -أ 

 كل ما سبق.  -القفز على األزمة.                          د   -ج 
 تغيير مسار األزمة يعنى :  - 18
 السير فى نفس اإلتجاه.  -اإلنحناء للعاصفة.                           ب   -أ 

 كل ماسبق.  -د                           إحكام السيطرة.     -ج 
 القدرة على تمثيل المواقف من :  - 19
 أهداف نظام اإلنذار المبكر.  -أهداف األزمة.                             ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.        -أهداف ادارة األزمات.                     د   -ج 
 ات اإلنذار المبكر :من مصادر إكتشاف إشار  - 20 
 مالحظات العاملين.  -اإلدارة باإلستثناء .                        ب   -أ 

 كل ما سبق.   -مدخالت عمالء المنظمة.                 د   -ج 
 من خصائص قرارات األزمات :  - 21
 التعقيد.  -عدم التأكد .                               ب   -أ 

 كل ما سبق.  -المصالح.                         د  تعارض  -ج 
 من المتغيرات والمحددات المؤثرة على قرارات األزمة :  -22
 متغيرات المشكلة.  -متغيرات إطار العمل.                      ب   -أ 

 كل ما سبق,  -متغيرات صنع القرار .                   د   -ج 
 إطار العمل المؤثرة على قرارات األزمة هى:واحدة من متغيرات  – 23
 المجاالت التنظيمية.  -تحديد المشكلة وتأثيرها.                 ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -.      د ستراتيجياتإلالمهارات فى تحديد ا  -ج 
 من القدرات األساسية للتفكير اإلبتكارى :  - 24
 المرونة.  -ب            الطالقة الفكرية.                -أ 

 كل ما سبق.  -الحساسية للمشكالت .                   د   -ج 
 من المشاكل التى تواجه القرارات التنظيمية عند حدوث األزمات : – 25
 صراعات السلطة التنظيمية.  -إفتقاد الشخص المسئول.                ب   -أ 

 كل ما سبق.  -د       صراعات المجال التنظيمى.         -ج 
 من متغيرات اإلجراء النفسى الذى يمر به صانع قرار األزمة :  - 26
 زيادة الجمود الذهنى.  -تفليل حجم اإلنتباه.                     ب   -أ 

  كل ما سبق.  -ضيق الوقت .                         د   -ج 
 ل المسببة لألزمة هى :المرحلة التى يبدأ فيها تالشى العوام  - 27 
 مرحلة إنفجار األزمة.  -مرحلة نشوء األزمة .                ب   -أ 
 كل ما سبق.  -مرحلة إنحسار األزمة.              د   -ج  

 المدخل الذى يركز على الجوانب المادية الملموسة فى ادارة األزمة هو :  - 28
 المدخل البيئى.  -ب   المدخل الفنى.                       -أ 

 الشيئ مما سبق.  -مدخل إتخاذ القرارات.               د  –ج 
 المدخل الذى يركز على تحليل الفرص والتهديدات فى ادارة األزمة هو :  - 29
 المدخل البيئى.  -المدخل الفنى.                       ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -مدخل إتخاذ القرارات.               د  –ج 
 المدخل الذى يركز على تحليل وتصميم الهيكل التنظيمى فى إدارة األزمة هو:  - 30
 المدخل البيئى.  -المدخل الفنى.                       ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -مدخل إتخاذ القرارات.               د  –ج 
 
 

 :  السؤال الثالث 
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العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام رقم العبارة الخطأ فى  ضع عالمة ) / ( أمام رقم 
 جدول لكل من العبارات التالية :

 األزمة هى خلل يؤثر على اإلفتراضات الفرعية للمنظمة.  - 1
 ليس هناك فرق بين األزمة والكارثة.  - 2
 هناك فرق بين األزمة والمشكلة.  - 3
 التحليل البيئ والتخطيط الموقفى.ال تستعد المنظمات لألزمات من خالل  - 4 
 من خصائص األزمة أنها تسبب إنهيار فى اإلفتراضات األساسية.  - 5 
 اإلدارة باألزمات وإدارة األزمات مترادفات .  - 6 
 تعارض األهداف والمصالح من األسباب اإلقتصادية لألزمات.  - 7 
 الضغوط والصراع من خصائص األزمة.  - 8
 المشكلة التى ليس لها حل . المعضلة هى  - 9
 يرى أنصار المدخل الثقافى فى تفسير األزمات أنها تحدث نتيجة عوامل بيئية.  - 10
 تعارض األهداف وتعارض المصالح يعنى المدخل اإلدارى فى تفسير األزمات.  - 11
 الكوارث الطبيعية مصدر لألزمات من وجهة نظر المدخل اإليكولوجى.  - 12
 ار مدخل النظم فى تفسير األزمات أن األزمة تغذى نفسها ذاتيا.يرى أنص – 13
 التحدى اإلدارى يعتبر من تأثير األزمات على المنظمات.  - 14
 مقاومة التغيير من خصائص قرارات األزمات.  - 15

 قرار األزمة محصلة جمع لإلدراك واإلنفعال فى السلوك اإلدارى .  - 16 
  تأثير لها على قرارات األزمة.متغيرات صنع القرار ال  - 17
 يعتبر التفكير اإلبتكارى من متطلبات اتخاذ قرارات ادارة األزمات.  - 18
 قلة المعلومات تعتبر من المشاكل التى تؤدى الى صعوبة اتخاذ قرارات رشيدة ألزمات.  - 19

 المجاالت البيئية من متغيرات صنع القرار المؤثرة على قرار األزمة.  - 20 
 إختيار البديل األمثل يعتبر الخطوة األولى فى إتخاذ قرار األزمة.  - 21 

 هناك بعض اآلثار اإليجابية لألزمات .  - 22
 إذا ما فشل صانع القرار فى التنبؤ باألزمة. تبدأ مرحلة إنفجار األزمة  - 23

 توافر نظم إنذار مبكر من عوامل نجاح قرار األزمة.  - 24 
 األزمة من األساليب العلمية فى إدارة األزمة.القفز فوق   - 25 
 اإلستعداد لمواجهة األزمة من األساليب التقليدية فى إدارة األزمة.  - 26 
 ال يتطلب النجاح فى سيناريو األزمة اإلحاطة بجميع العوامل المؤثرة على األزمة.  - 27 
 مة.يجب أن يتضمن سيناريو األزمة تفصيال بأدوار فريق األز  - 28 
 الذى يركز على الجوانب الملموسة يعنى المدخل التنظيمى فى إدارة األزمة.  - 29 
 يتم إحتواء األزمة فى مرحلة إكتشاف إشارات اإلنذار المبكر.  - 30 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق,,,
 د / خليل سيد الحسانى                                                   

 أستاذ إدارة األعمال المتفرغ                                                  
 جامعة سوهاج –كلية التجارة                                                  

  
  

 


