
 הבחינה של ליטל
 

 :כוללסולם הצרכים של מאסלו, למימוש עצמי  .  1

 צרכים פיזיולוגים, ביטחון פיזי, שייכות זהות ואהבה;  .א
 כבוד והערכה ומימוש עצמי; .ב
 יצירתיות, ספונטניות, פתרון בעיות, מוסריות  .ג
 תשובות א וב' נכונות. .ד

 

, לאנשים בעלי  ____________לאנשים בעלי מודעות עצמית נמוכה יש נטייה .  2
 ____________:יש נטייה מודעות עצמית גבוהה 

 לשלוף מהמותן.  ;עיבוד זהיר ומעמיק של מסרים חשוביםל .א
 עיבוד זהיר ומעמיק של מסרים חשובים. ללשלוף מהמותן,  .ב
 לפעול בהתאם לנטיותיהם האישיות.   ;לחשוב בצורה שקולה .ג
 . לחשוב בצורה שקולה; לפעול בהתאם לנטיותיהם האישיות .ד

 

 גבוה  אנשים המאופיינים בניטור עצמי .  3

 מם לסביבתם;צמתאימים ע .א
 ; פועלים עפ"י מצפונם .ב
 ; פועלים בהתאם לנטיותיהם האישיות .ג
 אינם פועלים כלל.  .ד

 

 כוללת בתוכה תחומים כמו: התנהגות ארגונית.  4

 ניהול וכלכלה;  .א
 סוציולוגיה ופסיכולוגיה; .ב
 את תורת הארגון;  .ג
 ...מולטי דיסציפלינארי.את כל שנאמר לעיל. לכן זהו תחום  .ד

 

 : בסיס לאת המחקרי הות'ורן היוו  .  5

 גישת האני עצמי  .א
 גישת הסמכויות  .ב
 גישת יחסי האנוש  .ג
 אף תשובה אינה נכונה  .ד

 

 

  

  



 : מושתת עלביורוקרטיה העפ"י ובר, .  6

 חלוקת עבודה  .א
 מדרג סמכויות  .ב
 מערכת כללים עם פירוט זכויות העובדים  .ג
 כל התשובות נכונות  .ד

 

 עוזרת לנו:  'סכמת העצמי'.  7

 להכיר בני משפחה נוספים .א
 להבין מצב חברתי  .ב
 להכיר כלים שלפיהם נוכל לאבחן עובדים ולהבין את התנהגותם.  .ג
 אינה חשובה כלל.  .ד

 

 איך משתמשים בתורת הציפיות? . 8

 . של העובדיםמוטיבציה משקיעים בהעלאת  .א
 .עובדיםה משקיעים בהגדלת תחושת המסוגלות העצמית של .ב
 בונים תמריצים רלוונטיים   .ג
 . צריכים לקלוע לערך שחשוב לעובדיםתמריצים ה .ד
 משקיעים סימולטנית בכל ארבעת אלה.  .ה

 

 עובדים כולל: של ארגונית  עיצוב התנהגות.  9

 התנהגויות, שאותן רוצים לשנות. הזיהוי   .א
 . ואיסוף מידעמדידה  .ב
 פיתוח ויישום אסטרטגיה של שינוי אשר העובד מודע לה.  .ג
 מדידה חוזרת: האם ההתנהגות השתנתה? וחוזר חלילה  .ד
 כל האמור לעיל.  .ה

 

ח המניע את האדם להשגת מטרותיו. עפ"י סטירס ופורטר ו מוטיבציה היא הכ.  10
 ממדים:   3 :המוטיבציה נבחנת ב

 כושר שכנוע, רצון, שפה גבוהה.  .א
 כיוון, עצמה והתמדה.  .ב
 גישה ניהולית, יכולת השפעה ואבחנה.  .ג
 כל התשובות נכונות  .ד

 

, ע"פ תורת המטרה של  דוגמאות להצבת מטרות מעוררות מוטיבציהלהלן  . 11
 לוק:

 פיטור עובדים בעלי מודעות עצמית נמוכה  .א
 להגדיל תפוקה בשיעור ידוע  .ב
 צמצום אחוז המוצרים הפגומים  .ג



 תשובות ב+ג נכונות  .ד
 

 . אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי מחקרי הות'ורן?  12

 מחקרים שנועדו לצמצם פערים חברתיים  .א
 מחקרים שמשקפים מצב מדיני  .ב
 חקר האנושותמחקרים ב .ג
 המחקרים היוו בסיס לגישת יחסי האנוש.  .ד

 

 לפי דאגלס מקגרגור?   yלמנהלי   x. מה ההבדל בין מנהלי   13

 סבורים שהעובדים חרוצים. xסבורים שעובדיהם עצלנים ומנהלי   yמנהלי   .א
 סבורים שהעובדים חרוצים. yסבורים שעובדיהם עצלנים ומנהלי   xמנהלי   .ב
 אדם שאינו הגון.  yהוא אדם הגון, מנהל  xמנהל  .ג
 הוא הבדל מינורי.   yל   xההבדל בין   .ד

 

 על המטרות להיות של לוק, . לפי תאוריית השגת המטרות  14

 .ניתנות להשגה קשות אך  .א
 . יעילות .ב
 . שליליות .ג
 . חיוביות .ד

 

.מורה מגיע לבית ספר חדש שבו נאמר לו שהוא מקבל כיתה עם הישגים גרועים,   15
 כיתה כזו?   כיצד המורה ישפיע על

 יתייחס לתלמידים כבעלי ערך;  .א
 ; יראה להם שהוא מאמין ביכולותיהם .ב
 ; יפעיל עליהם את 'אפקט פיגמליון' .ג
 התשובות נכונות. כל  .ד

 

 . מהו השימוש בעוצמה הפחות פופולארי בארגון?  16

 נתינה.  .א
 מחויבות לארגון.  .ב
 נחישות.  .ג
 הענשה.  .ד

 

  

  



עפ"י תאוריית הייחוס הסיבתי של קלי, במצב של קונצנזוס נמוך, עקביות  . 17
 - כי מדובר ב  גבוהה ומובחנות נמוכה, סביר

 ייחוס פנימי  .א
 ייחוס חיצוני  .ב
 נכונות  תשובות א+ב .ג
 ייחוס ארגוני  .ד

 

 . מהו הסדר ההיררכי עפ"י תאוריית הצרכים של מאסלו?  18

 מימוש עצמי, כבוד והערכה, בטחון בקיום פיזי.  .א
 שייכות צרכים פיזיולוגיים בסיסיים, מימוש עצמי. .ב
צרכים פיזיולוגיים בסיסיים, בטחון בקיום פיזי, זהות ואהבה, שייכות, כבוד   .ג

 עצמי. והערכה, מימוש 
 אף תשובה אינה נכונה.  .ד

 

 מה משפיע על תפקוד העובדים? .  19

 . תגמולים .א
 . שביעות רצון .ב
 . מחויבות ארגונית .ג
 . כל התשובות נכונות .ד

 

 בעיקר:  . התניה אופרנטית היא 20

 למידה עצמאית.  .א
 למידה בקבוצות.  .ב
 לימדה אופציונלית.  .ג
 למידה כתהליך של ניסוי וטעיה.  .ד

 

המטרות, מה משקף את התחושה כי יעד הארגון הוא  .עפ"י תאוריית הצבת  21
 שלי?   למעשה גם היעד הפרטי

 מחויבות נמוכה. .א
 מחויבות גבוהה. .ב
 אמונה עצמית.  .ג
 רצון להגדיל רווחים. .ד


