
 السلوك التنظيمي                                                           0505036

 Organizational Behavior 

 :وصف المساق 

السلوك اإلنساني في المنظماا  ومكاةلا اإلرا ؛ س سالوك العمافاا فاي ال نظالج س العمافاا  ورلناملةلاا العمافاا 

الساالوةلا فااي المنظماااس ال واماا  الساالوةلا وام لااا  ال ااامللزس  وعلاا  العهااا  و طبلقا هااا فااي الساالوكس ال واماا  

اإلرا يس الساالوك و قلاالج ا؛رالس القااوانلز وال كاا ل ا  والساالوك اإلنسااانيس الناا ات ال نظلماايس ال  للاا  وال طااول  

الاانظج اإلرا لاااس ال نظلماايس اإلباارات وااب ةااا س تماللااا  الوظلااااس اا عايااا  الساالوةلا واإلنسااانلا فااي ب اا  

  .حاا  ر اسلا مم ا ؛

 :أهداف المساق 

  فهم معنى السلوك التنظيمي سواء كان فرديا أو جماعيا

  التعرف على مسببات السلوك واالستفادة منها في فهم السلوك بصفة عامة

  .القدرة على التنبؤ بالسلوك وذلك من خالل معرفة مسببات السلوك 

  والتحكم في السلوك من خالل التأثير في المسبباتالتوجيه والسيطرة 

  .القدرة على تعديل السلوك السلبي وتعزيز السلوك االيجابي

 المحتوى الدراسي

 
   المحتوى الدراسي

 

تعريف السلوك  مفهوم السلوك التنظيمي،:  -

  العوامل المتفاعلة في السلوك التنظيمي التنظيمي،

، السلوك التنظيمي  التنظيميالجوانب النظرية في السلوك 

 وعالقته بالعلوم األخرى

  

 

أهمية اإلدراك في  ,،مفهوم و ديناميكية اإلدراك اإلدراك:  -

  خصائص و مراحل العملية اإلدراكية السلوك اإلنساني،

 

الجوانب  العوامل المؤثرة في اإلدراك،، اإلدراك،:  -

  معوقات اإلدراك االجتماعية في اإلدراك،

 أثر اإلدراك على السلوك التنظيمي اإلدراك كنظام فرعي،

 

مفهوم و تكوين و خصائص و أنواع و  االتجاهات،  -

، معوقات  ، تغيير االتجاهات وتعديلها وظائف االتجاهات

، االتجاهات كنظام  قياس االتجاهات تغيير االتجاهات،

 .فرعي

 

عامة الصفات ال تعريف وطبيعة الشخصية، الشخصية،:  -

 .نظريات الشخصية أبعاد ومحددات الشخصية للشخصية،

 

تعريف ومبادئ وعناصر والعوامل المؤثرة في  التعلم،:  -

  ، أساليب التعزيز نظريات التعلم التعلم،

 .التعلم والسلوك التنظيمي

 

مفهوم وعناصر ومصادر وآثار ضغوط  ضغوط العمل،:  -

، ضغوط  استراتيجيات التعامل وع ضغوط العمل العمل،

 .العمل واألداء

 
السلوك المحفز  مفهوم ومصادر اإلحباط، اإلحباط،:  -



 .طرق عالج اإلحباط نتائج اإلحباط، والسلوك المحبط،

 

ص ، ماهية وخصائ السلوك الجماعي في المنظمات:  -

أسباب تكوين الجماعات غير  وأنواع وهيكلية الجماعات،

السلوك  نماذج عالقة التنظيم غير الرسمي، الرسمية،

أهمية التنظيم غير الرسمي للتنظيم  الجماعي في المنظمات،

دوافع الجماعة غير الرسمية في التأثير على سلوك  الرسمي،

، أدوات تأثير الجماعة غير الرسمية على  الفرد

العوامل المؤثرة على خضوع الفرد لمعايير الجماعة  د،الفر

 .غير الرسمية

 

، نظريات  عملية الحفز الحاجات، الدافعية والحفز،:  -

 .الحفز

 
 .نظريات أخرى في الحفز الدافعية والحفز،:  -

 

تعريف وأسباب وخصائص  الصراع التنظيمي،:  -

  ومستويات وأنواع ومراحل وآثار الحفز

  .أساليب إدارة الصراع التنظيمي إدارة الصراع التنظيمي،

 

حاجة المنظمات إلى  تعريف اإلبداع، اإلبداع التنظيمي،:  -

، البيئة  مصادر ومجاالت ومستويات اإلبداع اإلبداع،

مبادئ ومراحل واستراتيجيات  التنظيمية للمنظمات المبدعة،

 .ومعوقات اإلبداع التنظيمي
 

 الم اعع 

 2102السلوك ال نظلمي حسلز ح لج را  الحامر للنك   فماز 

 ارا ؛ السلوك ال نظلمي في منظما  اافما    عما  فافي محمر  فافي را  الم لخ  الس ورلا 


