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 امرد  304 الرمز السلوك التنظيمي  اسم المقرر 

  متطلب سابق 

ي  االول   الجزء
 التاسع الثامن السابع السادس  الخامس الرابع الثالث  الثان 

    3     الساعات المعتمدة 

تدريب  ال
ي 
 تعاون 

ساعات اتصال  
 )ساعة/أسبوع( 

ة      6     محاض 

    0     عملي 

    0     تمرين 

 وصف المقرر 

السلوك   محددات  ونظرياته،  التنظيمي  السلوك  مفهوم  المقرر  هذا  ي    الجماعةو الفردي  يتناول 
المناخ   الرصاع   ،المنظمةف   ، التنظيمي

، اإلبداع، ضغوط العمل، ثقافة المنظمة.  ، التغيير والتطوير التنظيمي  التنظيمي

 الهدف العام من المقرر

ي نهاية المقرر قادر عل التعرف عل
نظريات السلوك التنظيمي ومحدداته الفردية والجماعية وأسلوب    ان يكون المتدرب ف 

 إدارة الرصاع التنظيمي وعالقة اإلبداع والتطوير والتغيير وضغوط العمل بهذا السلوك. 

 األهداف التفصيلية للحقيبة: ان يكون المتدرب قادرا عل ان

 تعريف محددات السلوك الفردي.  .1
 ظيمي ونظرياته التعرف عل مفهوم السلوك التن .2
 الجماعات وأهدافها ومعايير تطورها. التعرف عل أسباب تكون  .3
ي الرصاع التنظيمي بالمنظمة.  .4

 تحديد العوامل المؤثرة ف 
 تحديد أثر التغيير والتنظيم بالرصاع داخل المنظمة.  .5
 ويعدد عناضه   يتعرف عل مفهوم المناخ التنظيمي  .6
 فيها  المؤثرةوخصائها والعوامل  ماهية ثقافة المنظمةيوضح  .7
 واسبابه وطرق عالجه  ضغوط العمل يوضح ماهية .8
 يوضح مفهوم االبداع ومصادره ومعوقاته  .9

 ه وعوامل نجاح  اسباب التغيير والتطوير  يذكر .10
 استعمال وسائل التحفير  واالتصال.  .11
 . يحل المشكالت ويتخذ القرارات .12

 النظرية والعملية(  )الوحدات 
 ساعات التدريب 

 العملية النظرية 

 ------  4 السلوك التنظيمي 

ي المنظمة 
 ------  10 محددات السلوك الفردي ف 

 ------  4  الجماعة المنظمة

 ------  4 الرصاع التنظيمي 

 ------  4   المناخ التنظيمي 

 ------  4 التغيير والتطوير  

 ------  8 اإلبداع 

 ------  5 ضغوط العمل

 ------  5 ثقافة المنظمة 

 ------  48 المجموع 

اطات السالمة   اشير

 ال يوجد 
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 المنهج التفصيلي النظري 

 المحتوى الساعات 
المهام ذات  
 العالقة

 أدوات التقييم 

4 o  :  السلوك التنظيمي
 مفهوم السلوك التنظيمي   ▪
 نظريات السلوك التنظيمي  ▪

 معارف أساسية 

 

من أدوات  أكي  يتم التقييم بواسطة واحدة أو 
 التقييم التالية: 

 األسئلة التحريرية  .1
 النقاش والحوار  .2
 الحاالت الدراسية .3
 تمارين عملية  .4
 العمل ضمن مجموعات .5
االختبارات )االسبوعية والشهرية   .6

 والنهائية( 

10 o ي المنظمة
 :محددات السلوك الفردي ف 

 الدوافع والحوافز  ▪
 مفهوم الدوافع  ▪
 نظريات الدوافع  ▪
 مفهوم الحوافز  ▪
 نظريات الحوافز  ▪
 الشخصية  ▪
 مفهوم ومحددات الشخصية  ▪
 خصائص الشخصية  ▪
 نظريات الشخصية  ▪
 اإلدراك  ▪
 مفهوم اإلدراك  ▪
ي اإلدراك  ▪

 العوامل المؤثرة ف 
ي اإلدراك  ▪

 مشاكل ف 
 االتجاهات  ▪
 مفهوم االتجاهات  ▪
 أهمية االتجاهات    ▪
 وظائف االتجاهات  ▪
 تكوين االتجاهات  ▪
 تغيير االتجاهات  ▪
 القيم   ▪
 مفهوم القيم  ▪
 مصادر القيم  ▪

4 o الجماعة المنظمة  
 مفهوم الجماعة ▪
 أسباب تكوينها  ▪
 معايير الجماعة    ▪
 تطور الجماعة  ▪

 

4 o  :  الرصاع التنظيمي
 مفهوم الرصاع  ▪
 أسباب الرصاع  ▪
 طرق حل الرصاع ▪

4 o  المناخ التنظيمي   
 مفهوم المناخ التنظيمي  ▪
الععععتععععنععععظععععيععععمي    ▪ الععععمععععنععععععععاخ  أبعععععععععععععاد 

 وعناضه
المنععععععاخ   ▪ اإلدارة وعمليععععععة خلق 

 التنظيمي 
 : لتغيير والتطوير  4

 مفهوم التغيير والتطوير ▪
 أهداف التغيير والتطوير  ▪
 أسباب التغيير والتطوير  ▪
 مجاالت التغيير والتطوير  ▪
 وسائل التغيير والتطوير ▪
 مقاومة التغيير والتطوير  ▪

8 o  :اإلبداع 
 مفهوم اإلبداع ▪
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 المنهج التفصيلي النظري 

 المحتوى الساعات 
المهام ذات  
 العالقة

 أدوات التقييم 

 أنواع اإلبداع  ▪
 عناض اإلبداع  ▪
 معوقات اإلبداع  ▪
 تنمية القدرات اإلبداعية  ▪

5 o  :ضغوط العمل 
 ماهية ضغوط العمل ▪
 مسببات ضغوط العمل  ▪
 نتائج وأثار الضغوط  ▪
 إدارة ضغوط العمل  ▪

5 o  :ثقافة المنظمة 
 ماهية ثقافة المنظمة ▪
 خصائص ثقافة المنظمة  ▪
 أنواع ثقافة المنظمة  ▪
 تكوين ثقافة المنظمة  ▪
 تغيير ثقافة المنظمة   ▪

 معارف أساسية 

 

ي منظمات األعمال. عمان، دار وائل  .1
، )مرجع 2005للنشر والتوزيععععع،الدكتور محمود العميان، السلوك التنظيمي ف 

 رئيس( 
،عمان ، دار المستقبل للنشر والتوزيععععع  .2 :السلوك التنظيمي ي

 . 2000محمد قاسم القريونر
ي منظمات األعمال.  -حسن حريم :  .3

 السلوك التنظيمي ،  سلوك األفراد والجماعات ف 
، دار الصفاء للنشر والتوزيععععع ، الطبعة األو -خضير كاضم محمود:  .4  . 2002ىل، السلوك التنظيمي

 المراجع

 

 

 


