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 1.11السؤال 

على أن أفعال الناس ليست مدفوعة  1776"نظرية الشعور األخالقي" منذ عام  فييؤكد "آدم سميث" 

 بالكامل باألنانية، لكن بحافز آخر مهم. ما هو هذا الحافز؟

 اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. (أ)

 الرغبة باستحقاق الثناء. (ب)

 ى االجتماعية.العدو (ج)

 .اإلدراكي نظرية التنافر (ح)

 

 2.11السؤال 

 أي من العناصر التالية ليس جزءاً من نظرية أفق االحتماالت لـ "دانيال كانيمان" و"عاموس تفيرسكي"؟

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

 المختلفة. االحتماالتدالة القيمة التي تقيّم نتيجة  (أ)

المحّدبة فى الخسائر، مع عقدة في المرجع الذي يفصل منطقة األرباح و فيدالة القيمة المقّعرة  (ب)

 األرباح عن منطقة الخسائر.

 عامل الثقة الزائدة الذي يتم تطبيقه مباشرةً لدالة القيمة في منطقة الخسائر. (ج)

حتماالت األقرب تماالت الصغيرة وتقلل من قيمة االحالتي تبالغ في قيمة اال حتمالية دالة الترجيحا (د)

 د.إلى الواح
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 3.11السؤال 

 أي من الظواهر التالية يرجع إلى الثقة الزائدة؟

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

 بأن لديهم أصدقاء أذكياء جداً. لالعتقادميل الناس  (أ)

 الميل لالعتقاد بأن المدراء التنفيذيين عباقرة. (ب)

من فترة كانت إجابتهم لوزن األرض صحيحة ضفقط من الطالب  %10إلى  5حقيقة أن ما بين  (ج)

 الخاصة بهم. %90الثقة 

 قد تندم عليه الحقاً. يءالميل إلى تجنب أي ش (د)

 

 4.11السؤال 

تجربة، والتي قاموا فيها بإرسال ممثلين إلى  "سنديل مواليناتان" والمشاركين معه بالتأليف ىأجر

التي من المفترض أنها جعلت  االفتراضاتمستشارين الماليين لم يتحدوا وجدوا أن المستشارين ماليين. 

التي تم اإلشارة  . ما هي الظاهرة النفسيةاالستثمارنوع واحد من  فيهؤالء "العمالء" يضعوا كل أموالهم 

 ولة عن هذا السلوك؟ؤإليها لتكون مس

 "عمالئهم. ىلد اإلدراكي التنافرإثاره مشاعر  فين يوالن المولم يرغب المستشار (أ)

 زائدي الثقة عن قدرتهم كمستشارين ماليين.ن ون الماليوكان المستشار (ب)

بهم إلى  ىلـ "كانيمان" و"تفيرسكي"، مما أد حتمالية دالة الترجيحان بون الماليوتأثر المستشار (ج)

 صغيرة جداً. باحتماالت االهتمامإفراط 

 ن من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.ون الماليوالمستشار ىعان (د)

 

 5.11السؤال 

 "علم االقتصاد النزيه" لـ "آنا بيرناسيك"؟ فياسي ما هو الغرض األس

أن حّس النزاهة الشخصي قد هيمن على أفعال الناس في عالم األعمال مؤخراً أكثر  ىنها تشير إلإ (أ)

 بكثير مما نظن.

 نها تشير إلى أن مدير الشركة ال ينبغي أن يقلل من أهمية خلق قيمة مشتركة مع المجتمع.إ (ب)

 ياء التي تحدث في الحياة هي مجرد فرصة.األش إن معظمنها تقول إ (ج)

 نها تدعي أن هناك ميل للناس لالعتقاد بأن المدراء التنفيذيين عباقرة.إ (د)
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 اإلجابات الصحيحة

 : )ب(1.11

 : )ج(2.11

 : )أ(، )ب( و )ج(3.11

 : )أ(4.11

 : )أ(5.11

 

 


