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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 لوك التنظيميالس

 التدريسي المسؤول. 2 نشأت بشير ماءن

 . القسم/ الكلية3 ادارة االعمال 

 namaanashaat92@gmail.com يميلالا

  رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:  معلومات .4

 

  أسبوعيا  عةسا 9= 3*3

  

)بالساعة( الدراسيە  وحدات. ال5

 خالل االسبوع

 . عدد ساعات العمل6 ساعة 03

 

 course) . رمز المادة7 

code) 
بكالوريوس في قسم إدارة االعمال /جامعة صالح الدين اربيل سنة 

 .على القسم االولىبتسلسل  1023
اربيل، اقليم  –ماجستير ادارة االعمال من جامعة صالح الدين

 (1026العراق )-كوردستان
ومنح لقب مدرس مساعد بعد اجتياز اختبارات دورة اللقب العلمي : 

في جامعة  1367/ 63/ 61طرائق التدريس ومنح اللقب في التاريخ  

 صالح الدين.

  

االكاديمي  البروفايل. ٨

 للتدريسي
 

 
 
 
 
 

القيم واتجاهات،  الدوافع والحوافز،، ، الشخصيە مفهوم السلوك

ت ، وير ، الجماعااالدراك ، التعلم ، الصراع ، االبداع ، التغيير ، التط

  القيادة ، ضغوط العمل. 

المفردات الرئيسية للمادة  .9

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة. 1١

 التاليةفي هذه الفقرة يكتب التدريسي نبذة عامة عن المادة التي سيدرسها ويجب ان تضم النقاط 

 اهمية دراسة المادة 

خالل السنة الدراسية الحالية و حين االنتهاء  الطلبة و تخرجهم يكونون على دراية بمفاهيم المادة 

سواء من ناحية المفاهيم و االهمية و كذلك التعاريف الخاصة للمادة و من منطلق فلسفة رأي و 

طالب  توجهات العديد من مفكري و كتاب المادة سواء العرب منهم او االجانب و كذلك تعرف ال

في  و السلوك البشري  االساسية للمنظمة و فهمه الهمية المادةالعلوم كاحدى  بالسوك التنظيمي

 . حياة المنظمات 

 مبادئ ونظريات المادة: 
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اساسيات المنهج التي تم االعتماد عليها في المفردات المقرر دراستها, الى جانب االستعانة  بالكتب 

مكتبة الكلية. من خالل فترة السنة الدراسية و يجب على مدرس و المصادر العلمية الموجودة في 

المادة ان يقوم بتعريف الطالب معرفة سليمة و شروحات و امثلة مستمدة من الواقع و اعطاءه 

للطالب لكي يستطيع ان يقوم بتعريف الطالب بالمفاهيم و االجزاء الرئيسية للمادة و كذلك ترغيب 

ادة حتى يكون في استطاعته هضم و فهم المادة بطريقة واضحة و الطالب من قبل التدريسي للم

 سليمة .

 

  الرئيسية للمادة لألجزاءمعرفة سليمة: 

 

( والتي تم وضعها استنادا إلى األسس العلمية السليمة السلوك التنظيميإن تسلسل مفردات مادة )  

لرئيسية للمادة بصورة سوف يضمن حصول الطلبة على فهم واضح لهذه المادة ومعرفة األجزاء ا

سليمة ومتناسقة وانسيابية بحيث يمكن للطلبة التدرج في فهم مفردات هذه المادة وعدم إرباكهم 

 باألفكار غير الضرورية واالهتمام بالجوانب االساسية والمهمة .

 

 تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف: 
ة, اضافة مناقشة الطالب في القاعة و اعطائهم امثلة عن الواقع حتى يسهل فهمهم و استعابهم للماد 

 بعد التخرج و ما تم قراته في المادة.الى امكانيتهم في السوق العمل 

 

 :أهداف المادة .11
المنظمات، والتعرف يهدف المقرر للتعريف بمفهوم السلوك التنظيمي الذي يهتم بدراسة سلوك االفراد داخل 

على مسببات سلوكيات االفراد داخل المنظمات وامكانية التنبؤ بها وبالتالي توجيهها والتحكم بها من خالل 

 التأثير في تلك المسببات.

  وبشكل عام زيادة قدرة رجل اإلدارة والتنظيم على التعامل مع العاملين،  وتحليل ســـلوكهم والتنبؤ به 

 خدم  مصلحة العمل وتحقيق أهدافه.وتوجيهه بما ي     

ويتناول موضوع السلوك التنظيمي دراسة عناصر السلوك الفردي )االدراك، التعلم، الدافعية، الشخصية 

واالتجاهات النفسية( باالضافة الى عناصر السلوك الجماعي )جماعات العمل،االتصال( ونواتج سلوك االفراد 

 ورضاهم عن العمل.داخل اعمالهم على االداء واالنتاجية 

 :الطالبالتزامات  .12
  على الطلبة االلتزام بالحضور إلى المحاضرة وبحسب األوقات المحددة في الجدول األسبوعي ويقع على الطلبة مسؤولية

التعاون مع التدريسي في مناقشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلك ضرورة المشاركة الجماعية من قبل الطلبة في 
 .المحاضرة 

  ( أن يكون الطلبة مستعدين إلجراء االمتحانات المفاجئةQuizzes  ) التي قد يجريها التدريسي للتأكد من مدى متابعة الطلبة

 لمجريات المادة وقت الحاجة.
 وبغرض التوصل إلى الفائدة المرجوة من المادة البد من:

 .إستمرار حضور الطالب دون إنقطاع إلى قاعة المحاضرات 
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  الفعالة سواء من خالل طرح اإلسئلة او من خالل إبداء الرأي والمالحظات حول موضوع أو مواضيع الساعة المشاركة
 الدراسية.

 تدوين المالحظات والتوضيحات حول موضوع المالحظة بشكل مستمر في دفتر المالحظات.
 

 . طرق التدريس13
 الطلبة:سوف يتم إتباع األساليب التالية في إلقاء المحاضرات على 

 .استخدام المحاضرات النظرية وفيها سوف يتم تقديم المبادئ والمفاهيم األساسية لكل موضوع 
  ( طريقة العرضPOWER POINT . والتي سيتم استخدامها في عرض العناوين الرئيسية للمادة ) 

 .الطريقة التقليدية وهي استخدام وايت بورد وأقالم الكتابة 
  المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن األسئلة ومناقشة اآلراء توجيه أسئلة والمناقشات

 والمالحظات حول المواضيع المختلفة للمادة.
 باإلضافة إلى االمتحانات الشهرية والفصلية المقررة من قبل القسم والكلية.(  Quizzesاالمتحانات اليومية المفاجئة ) 

 نظام التقييم. 14
 :نظام التقييم

  على الطالب تأدية إمتحانين خالل كل فصل دراسي )فصلين دراسيين خالل السنة الدراسية الواحدة( من فصول السنة
 ( فقط ثالثون درجة.30الدراسية وبمجموع الدرجات النهائية لهذه اإلمتحانات )

  ،واإلمتحانات المختصرة وكل ما يتعلق بنشاط الطالب وضع درجات للنشاطات الصفية، الواجبات البيتية، إعداد التقارير
 ( درجات.20المرتبط بالمادة العلمية الدراسية ما يعادل )

 ( درجة.00مجموع السعي السنوي للمادة الدراسية ) 
 ( من )( درجة.60يؤدي الطالب اإلمتحان النهائي للدور األول )الدور الثاني في حال فشل الطالب في الدور األول 

رجة السعي السنوي ودرجة اإلمتحان النهائي في الدور األول )الدور الثاني( للوصول إلى الدرجة النهاثية من إصل تجمع د
 ( خمسون درجة فما فوق.00(فقط مائة درجة ويعد الطالب ناجحاَ إذا ما حصل على مجموع )200)

 

 :نتائج تعلم الطالب . 15

 
 . قائمة المراجع والكتب16

 : . المواضيع17

 على األسابيع وكاآلتي:  2015-2016ويتم توزيع المادة العلمية  خالل السنة الدراسية  

 األسابيع المفردات

 الفصل األول: مفهوم السلوك التنظيمي
 

 1االسبوع  الفرق بني نظرية املنظمة والسلوك التنظيمي -
 1االسبوع  تعريف السلوك التنظيمي )السلوك اإلنساني يف املنظمات(: -
 2االسبوع  ملاذا ندرس السلوك التنظيمي: -
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 الفصل الثاني: تطور السلوك التنظيمي :
 3االسبوع   اإلسهامات الفكرية يف تطور السلوك التنظيمي -
 3االسبوع  Max Weberلنظام البريوقراطي  لـ  ا -
 4االسبوع   املنهج التقليدي ومتثله حركة اإلدارة العلمية -
 4االسبوع  املنهج اإلنساني )العالقات اإلنسانية ( -
 5االسبوع  املنهج السلوكي -
 5االسبوع  االجتاه التنظيمي أو النظر إىل املنظمة كنظام مفتوح -

 دراسة السلوك التنظيميواهداف  الفصل الثالث: أهمية 
 6االسبوع  التنظيمي اهمية السلوك -
 6االسبوع  أهداف السلوك التنظيمي: -

 الفصل الرابع: مساهمات العلوم األخرى للسلوك التنظيمي
 علم النفس: -

 11االسبوع  علم االجتماع -

 11االسبوع  علم النفس االجتماعي: -
 12االسبوع  علم اإلنثروبولوجي: -
 12االسبوع  علم السياسة: -

 الفصل اخلامس: الشخصية
 14االسبوع  مفهوم الشخصية -
 14االسبوع  حمددات الشخصية: -
 14االسبوع  خصائص الشخصية: -
 14االسبوع  نظريات تطور الشخصية: -
 15االسبوع  نتائج نظريات الشخصية: -
 15االسبوع  مفهوم الذات -
 15االسبوع  السلوك الواقي وأمناطه: -
 15االسبوع  الشخصية والرضا الوظيفي واألداء: -

 السادس: االجتاهات والقيم: الفصل
 16االسبوع  تعريف القيم -
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 16االسبوع  أهمية القيم -
 16االسبوع  دور القيم يف توجيه سلوك الفرد: -
 11االسبوع  تكوين القيم -
 11االسبوع  مصادر القيم -
 11االسبوع  خصائص القيم: -

 الدوافع واحلوافز:الفصل السابع : 
 11االسبوع  مفهوم الدوافع واحلوافز: -
 التطور الفكري ملفهوم الدوافع: -
 نظرية سلم ماسلو -

 11االسبوع 

 11االسبوع  نظرية العاملني -
 11االسبوع  نظرية االجناز -
 11االسبوع  نظرية املساواة -
 11االسبوع  نظرية التوقع -

 اإلدراك والتعلم:الفصل الثامن : 
 22االسبوع  مفهوم اإلدراك: -
 22االسبوع  اإلدراك:العوامل املؤثرة على  -
 22االسبوع  راحل وخطوات التفكري -
 22االسبوع  أثر اإلدراك على السلوك واالجتاهات: -

 22االسبوع  دور الفرد يف عملية اإلدراك -
 21االسبوع  تعريف التعلم: -
 21االسبوع  النماذج الرئيسية للتعلم: -
 21االسبوع  منوذج التقليدي -
 21االسبوع  منوذج االثر -

 21االسبوع  أهمية التعلم للسلوك التنظيمي:
 ديناميكية اجلماعاتالفصل التاسع :

 22األسبوع  . اجلماعة تعريف  -
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 22األسبوع  تكوين اجلماعة: -
 22األسبوع  حجم اجلماعة: -
 23األسبوع  أنواع اجلماعات -

 23األسبوع  العوامل اليت تؤثر يف سلوك اجلماع -
 23األسبوع  متاسك اجلماعة: -
 23األسبوع  فوائد التجمعات غري الرمسية: -
 23األسبوع  القرار اجلماعي: -

 القيادة والقوةالفصل العاشر  : 
 24األسبوع  تعريف القيادة والقوة -
 24األسبوع  نظريات القيادة -

 24األسبوع  الشبكة اإلدارية لـ ) بالك وموتون ( -
 24األسبوع  املستويات الثالثة للتحكم يف القائد -

 الثقافة التنظيمية. : الفصل احلادي عشر
 25األسبوع  مفهوم الثقافة  التنظيمية -
25األسبوع  أهمية وجود الثقافة التنظيمية للمنظمة -  

25األسبوع  خصائص الثقافة التنظيمية -  

25األسبوع  عناصر الثقافة التنظيمية -  

25األسبوع  أنواع الثقافة التنظيمية -  

25األسبوع  فاعلية الثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمةبعض السمات ملستوي  -  

25األسبوع  حمددات الثقافة التنظيمية -  

 25األسبوع  الثقافات الرئيسة والثقافات الفرعية -

 25األسبوع  آليات خلق الثقافة واحملافظة عليها -



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 25األسبوع  العوامل اليت تساعد يف تغيري الثقافة التنظيمية -

 : الصراع التنظيمي عشر الفصل الثاني
 26األسبوع  تعريف الصراع -

 26األسبوع  الفرق بني الصراع والتنافس التنظيمي -
 26األسبوع  عمراحل الصرا -

 26األسبوع  عمصادر أو أسباب الصرا -
 26األسبوع  أساليب إدارة الصراع التنظيمي -

 اإلبداع التنظيميالفصل الثالث  عشر : 
21األسبوع  مفهوم اإلبداع التنظيمي -  

21األسبوع  Innovationأهمية االبداع التنظيمي -  

21األسبوع  أنواع االبداع -  

21األسبوع  عمليــة االبداع -  

21األسبوع  معوقات االبداع -  

21األسبوع  مستويات لالبداع التنظيمي -  

21األسبوع  (Change( والتغيري )Innvationمقارنة بني االبداع ) -  

 21األسبوع  االبداع التنظيميالعوامل املؤثرة يف  -
 الفصل الرابع عشر : التغيري والتطوير التنظيمي

 21األسبوع  التغيريتعريف   -
 21األسبوع  انواع التغيري -
 21األسبوع  عوامل التغيري -
 21األسبوع  جماالت التغيري التنظيمي -
 21األسبوع  مراحل التغيري التنظيمي -
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 21األسبوع  مفهوم التطوير التنظيمي -
 21األسبوع  خصائص التطوير التنظيمي -
 21األسبوع  مراحل عمليه التطوير -

 يالفصل اخلامس عشر : املناخ التنظيم

 21األسبوع  تعريف املناخ التنظيمي -

 21األسبوع  خصائص املناخ التنظيمي -
 21األسبوع  أبعاد املناخ التنظيمي - -

 مفهوم الضغوط -الفصل السادس عشر 
 32األسبوع  العملمفهوم ضغوط  -
 32األسبوع  مصادر ضغوط العمل -
 32األسبوع  آثار ضغوط العمل -
  32األسبوع  إدارة ضغوط العمل -

 االختبارات. 19

في هذا النوع من االختبارت تبدأ االسئلة بعبارات كـ: وضح كيف, ماهي اسباب ...؟ لماذا ...؟ كيف...؟ مع ذكر انشائي: . 1

 لالسئلة. يجب ذكر امثلة.االجوبة النموذجية 

بخصوص موضوع ما ويحدد الطالب صحة أو خطأ هذه في هذا النوع من االختبارات يتم ذكر جمل قصيرة . صح أو خطأ: 2

 الجمل. يجب ذكر امثلة.

يتم ذكر عدد من العبارات او المفردات بجانب او اسفل جملة معينه ويقوم في هذا النوع من االختبارات الخيارات المتعدده: . 3

 باختيار العبارة الصحيحه. يجب ذكر امثلة.الطالب 

 
 


