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تتضمن المفاهيم األساسية لنظرية المنظمة ،وأهدافها ،والنماذج التقليدية والحديثة في نظرية
المنظمة ،وتحليل مكونات ومداخل تصميمها ،والمبادئ التي تقوم عليها ،وقياس األداء التنظيمي،
وبيئة المنظمة ومكوناتها وأنواعها ،وانحدار المنظمات وتطويرها وتقنيات البقاء ،وثقافة الجودة،
وبناء وتصميم الهياكل التنظيمية ،والتحديات االساسية للتصميم التنظيمي ،وزيادة فعالية المنظمة
من خالل نظم المعلومات االدارية ،وعالقة المنظمة مع بيئتها ،والعالقات الدولية ،والصراع
التنظيمي ،واالبداع ،والتغيير والتطوير التنظيمي في القرن الواحد والعشرين للمنظمات.

.IV

مخرجات التعلم المقصودة للمقرر :بعد اإلنتهاء من دراسة المقرر سيكون الطالب قادرا ً

على:
 .1تعريف المنظمة وذكر خصائصها وأسباب وجودها وأنواعها وشرح المداخل المختلفة المفسرة
لهاA1, A2.
 .2فهم نظرية المنظمة والقدرة على شرح نظرية المنظمة من جوانب فكرية متعددةA1, B1 .
 .3وصف بيئة المنظمة ببعديها الداخلي من مداخل متعددة وكذا القدرة على تحليل عناصرها
وتفاعالتها وتأثيرها على المنظمات ،وكيفية إستجابة المنظمة لهذه التفاعالت والتأثيراتA3, .
B1, C1
 .4التعرف على مفهوم الفاعلية التنظيمية والمداخل الفكرية التي تناولتها والقدرة على قياس هذه
الفاعلية وكيفية تحقيق أعلى فاعلية ممكنة في الحياة العمليةA3, B2, C2.
 .5كيفية تصميم المنظمة بالشكل الذي يحقق لها التوازن واإلنسجام والتكامل بين كافة األدوار
واألقسام والمستويات وبما يمكنها من تحقيق أعلى فاعلية وكفاءة ممكنة من خالل اإلستجابة المثلى
لبيئتها الخارجية وتحقيق أعلى قيمة ممكنةA4, B3, C4.
 -6المقارنة بين الهياكل التنظيمية المختلفة وذكر سلبيات وميزات كل نوع من هذه العوامل بالشكل
الذي يمكنه من إختيار الهيكل المناسب للمنظمة المعنية في الحياة العمليةA4, B4, C4.
 -7التعرف على جميع العوامل المختلفة المؤثرة على تصميم الهياكل التنظيمية وتأثير كل عامل من
هذه العوامل على التصميم والتغير التنظيميB4, C4 .

2

توصيف مقرر:

 .Iمواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات
المقرر /
المعرفة
والفهم
 )A1( .1التعرف على اهم األسس والمبادئ والمفاهيم ورق بحثية  -تقارير بحثية -
واألسس النظرية المتعلقة بنظرية المنظمة .امتحانات شفهية  -امتحانات
تحريرية  -التكاليف والواجبات
المنزلية
 )A2( .2التعررررف علرررى أهرررم المررردارس الفكريرررة التررري ورق بحثية  -تقارير بحثية -
تناولررررت مفهرررروم المنظمررررة والتنظرررريم وفهررررم امتحانات شفهية  -امتحانات
طريقررررة تنرررراول هررررذه المرررردارس للمنظمررررات تحريرية  -تكاليف وواجبات المنزلية
وخصائصها .
 )A3( .3التعرررررف علررررى بيئررررة المنظمررررات واألسررررس ورق بحثية  -تقارير بحثية -
النظريرررة التررري تناولرررت هرررذه البيئرررة ،وكرررذلك امتحانات شفهية  -امتحانات
تحريرية  -تكاليف وواجبات المنزلية
التعرف على الفاعلية التنظيمية.
 )A4( .4التعرف على المناهج أو المداخل اإلدارية ورق بحثية  -تقارير بحثية -
التي تناولت التصميم التنظيمي ،والهياكل امتحانات شفهية  -امتحانات
التنظيمية السائدة وخصائصها ومواصفاتها ،تحريرية  -تكاليف وواجبات المنزلية
والعوامل التي تؤثر على التصميم التنظيمي.
ثانيا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات
المقرر/
المهارات
الذهنية
 ) B1( .1القدرة على تحليل بيئة المنظمة ،أبعاد ورق بحثية  -تكاليف وواجبات منزلية -
المنظمة ،أصحاب المصالح الداخليين عصف الذهني – كوزات  -امتحانات
شفهية  -امتحانات تحريرية
والخارجيين.
 ) B2( .2القدرة على قياس فعالية المنظمة من ورق بحثية  -تكاليف وواجبات منزلية -
عدة أوجه ،وتمييز العوامل التي تؤثر عصف الذهني – كوزات  -امتحانات
على هذه الفعالية بجميع عناصر شفهية  -امتحانات تحريرية
العمليات،
النظام(المدخالت،
المخرجات).
القدرة على تصميم البناء التنظيمي ورق بحثية  -تكاليف وواجبات منزلية -
)B3( .3
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.4

()B4

المناسب ،وتحليل مواصفاته وأبعاده عصف الذهني – كوزات  -امتحانات
وإختبار فعالية هذا التصميم ،والقدرة شفهية  -امتحانات تحريرية
على شرح األسباب الكامنة وراء
التصميم
القدرة على تحليل الهياكل التنظيمية ورق بحثية  -عصف ذهني – كوزات -
السائدة ومعرفة مدى كفاءتها امتحانات شفهية  -امتحانات تحريرية
وفعاليتها في تحقيق األهداف
التنظيمية ،وإجراء التغيير التنظيمي
إن لزم األمر.

ثالثا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر/
المهارات المهنية
والعملية
القدرة على إجراء التحليل البيئي من خالل أنشطة مجموعات  -وحلقات
) C1( .1
بحث مجموعات -تكاليف
جمع المعلومات المناسبة ومعرفة إتجاه
وواجبات منزلية  -تطبيق
تلك المتغيرات.
عملي
أنشطة مجموعات  -وحلقات
القدرة على قياس الكفاءة والفاعلية
()C2
.2
بحث مجموعات  -تكاليف
التنظيمية ،وإجراء التغيرات المطلوبة
وواجبات منزلية  -تطبيق
الالزمة لزيادة الفاعلية التنظيمية .
عملي
القدرة على تصميم البناء التنظيمي
)C4( .3
المناسب ،وتصميم الهيكل التنظيمي
المناسب ،وإعادة هيكلة المنظمة وبما
يتوافق مع المتغيرات الموقفية.
رابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر
حلقات بحث مجموعات-
 ) D1( .1تكليف الطالب بدراسة حاالت ادارية ومواقف
تكاليف وواجبات منزلية -
معينة وعرضها على الطالب في القاعة والرد
تطبيق عملي
على االسئلة واالستفسارات
تكاليف وواجبات منزلية -
 ) D2( .2تكليف الطالب بعمل تقارير لموضوعات في
تطبيق عملي
المقررات أو متصلة بها وفق قواعد وأزمنة
محددة
 ) D3( .3يقسم الطالب إلى مجموعات عمل داخل القاعة آو أنشطة مجموعات  -تطبيق
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خارجها  ،ويطرح موضوع ليتم مناقشته وإبداء
الحلول واآلراء واتخاذ القرار.

عملي

محتوى المقرر:

.V

الجانب النظري:
الرقم

وحدات المقرر

1

مدخل عام في
دراسة المنظمة
والتنظيم

2

3

المواضيع التفصيلية
ماهيرررة المنظمرررة ،المرررداخل المختلفرررة
التي تناولتها.
أنواع المنظمات ومسرببات تكروين هرا
واألدوار الترررري تقرررروم بهررررا فرررري بيئررررة
األعمال.
التحرررررديات التررررري تواجررررره منظمرررررات
األعمال.
ماهيررة نظريررة المنظمررة ،ومكوناتهررا،
وأسررررباب تناولهررررا  ،والمررررداخل الترررري
تناولت دراستها.
فاعليررررررررة المنظمررررررررات ،والمررررررررداخل
التاريخيرررة والمعاصررررة التررري تناولرررة
دراسة الفاعلية

ماهيرررررة بيئرررررة المنظمرررررة ومكوناتهرررررا
وكيفية إدارتها.
عرررررردم التأكرررررررد البيئررررررري وعناصرررررررره
ومصررادره وكيفيررة إدارة المنظمررة فرري
بيئة المنظمة
حالة عدم التأكد البيئي.
وأصحاب المصالح
ماهيرررة أصرررحاب المصرررالح ،وأسرررلوب
و األخالق
التعامل مع أصحاب المصالح.
ماهيررة المنررات التنظيمرري مررن وجهررة
نظررر تكامليررة ،والمرتكررزات األساسررية
في بناء المدخل األخالقي للمنظمة
ماهية التصميم وأبعاده
تصميم المنظمة
المنظورات المفسرة لتصميم المنظمة
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األسبوع

الساعات
الفعلية
A1,
A3

األول،
والثاني

6

A2,
A3,
B1
الثالث،
والرابع

6

الخامس،
والسادس

6

A4,
B3,

توصيف مقرر:

4

5

(الفكررر الكالسرريكي ،الفكررر اإلنسرراني،
الفكر التداؤبي ،والفكر المعاصر).
التوجه اإلسرتراتيجي والتحرديات التري
تواجه عملية التصميم.
إيجرراد التوازنررات فرري عمليررة تصررميم
المنظمة
ماهية التصميم التنظيمي.
النمرررراذج المفسرررررة لعمليررررة تصررررميم
الهيكل التنظيمي.
أبعاد الهيكل التنظيمي وخصائصه.
تصميم الهيكل
خيارات الهيكل التنظيمي.
التنظيمي
أنرررواع الهياكرررل التنظيميرررة (خيرررارات
التصميم.
مجموعة الهياكل التقليدية
مجموعة الهياكل المعاصرة.
تررررأثير البيئررررة علررررى أبعرررراد الهيكررررل و
خصائصه.
ترررأثير العوامرررل الداخليرررة علرررى أبعررراد
الهيكل وخصائصه.
دورة حيررراة المنظمرررة وتأثيرهرررا علرررى
العوامل الموقفية أبعاد الهيكل وخصائصه.
المؤثرة على أبعاد الحجرررم وترررأثيره علرررى أبعررراد الهيكرررل
وخصائصه.
الهياكل و
التكنولوجيررررا وتأثيرهررررا علررررى أبعرررراد
خصائصه
الهيكل وخصائصه.
تأثير اإلستراتيجية والقوة علرى أبعراد
الهيكل وخصائصه.
تررررأثير القرررروة علررررى أبعرررراد الهيكررررل و
خصائصه.
عدد األسابيع والساعات

C4

A4,
B4,
C4
السابع
والثامن

6

التاسع و
العاشر

6

A2,
B2,
c4

الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
المهام  /التجارب العملية

الرقم
1.
2.
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عدد األسابيع

الساعات الفعلية

توصيف مقرر:

3.
4.
5.
إجمالي األسابيع والساعات

 .VIاستراتيجية التدريس:
المحاضرة  ،القاء المواضيع في القاعة الدراسية وتبدأ المحاضرة بعرض للمواضيع التي سيتم
القائها في المحاضرة مع ربطها بالمحاضرة السابقة .وتختم المحاضرة بعمل مراجعة سريعة ألهم ما
تناولته المحاضرة.
أسلوب حل المشكالت  ،وضع مشكلة يراد إيجاد حل لها من قبل الطالب.
المجموعات  ،يقسم الطالب إلى مجموعات وداخل القاعة ويطرح موضوع للمناقشة وإبداء الحلول
واآلراء في .
المناقشة  ،تطرح نقطة للنقاش من أجل إثراءها ومعرفة وجهات النظر وتوجيهها.
األبحاث  ،تكليف الطالب بعمل تقارير لموضوعات في المقرر أو متصلة بالمقرر

 .VIIالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
الرقم
بحث عن نشؤ نظرية المنظمة
1
بحث عن بيئة منظمة
2
تحليل فعالية منظمة وفقا لمدخل النظم
3
4
5
6

تحليل الهيكل التنظيمي لمنظمة وفقا ً
لمنج ليكرت
تصميم البناء التنظيمي لمنظمة تعليمية
دراسة العوامل الموقفية المؤثرة على
تصميم الهيكل التنظيمي لمنظمة ما

7

مخرجات التعلم
A1
B1 C3
B2 C1 C3
D1
B2 C1 C3
D1
A1 A2 A4
B4
B1 C3 D1 D3

األسبوع الدرجة
2
2
1
4
2
5
6

1

7

2

12

1

توصيف مقرر:

 .VIIIتقويم التعلم:
الرقم

1
2
3
4
5

أنشطة التقويم

األسبوع

حسب فقرة
الواجبات
التكليفات
والتعيينات اعاله
-----اختبار أول
7
اختبار منتصف
الفصل
13
حضور
المحاضرات
حسب برنامج
االختبار النهائي
الجامعة

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

10

10%

---

------

20

20%

10

10%

60

60%

المخرجات التي
يحققها
حسب فقرة التكليفات
والتعيينات اعاله
-----A1 A2 A3 B1
B2 B4
D1 D2 D3
A1 A2 A3 B1
B2 B4

 .IXمصادر التعلم:
 .1المراجع الرئيسة:
 نظرية المنظمة مدخل التصميم ،نعمة عباس الخفاجي ،و طاهر محسن الغالبي ،دار اليازوري
للطباعة والنشر ،عمان ،األردن2009 ،
 نظرية المنظمة ،خليل الشماع ،و خضير كاظم ،الطبعة الثالثة ،دار المسيرة للطباعة والنشر،
عمان ،األردن2007 ،
 .2المراجع المساعدة:

 .3مواد إلكترونية وإنترنت:

(إن وجدت

مقاطع فيديو

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
 .1سياسة حضور الفعاليات التعليمية  :الحضور بداية المحاضرة ويعتمد الغياب بعد عشرين
دقيقة  ،ويعد الطالب محروما من المقرر اذا غاب نصف المحاضرات.
8

توصيف مقرر:

.2
.3
.4
.5
.6
.7

الحضور المتأخر  :ينبه الطالب في حالة التأخير ويسمح له بالدخول كمستمع واذا تكرر
الغياب يرفع لرئاسة القسم
ضوابط االمتحان  :الحضور في الموعد المحدد من قبل استاذ المادة بالنسبة لالمتحان
النصفي ومن قبل الكلية بالنسبة لالمتحان النهائي وإال يحرم من دخول االمتحان.
التعيينات والمشاريع  :يتم تسليم التكاليف والمشاريع في المواعيد المحددة دون تأخير واال
يحرم الطالب من الدرجات التي تمنح مقابل هذه األنشطة.
الغش  :ممنوع الغش منعا باتا ويعاقب الطالب الذي ضبط متلبسا بالغش بحسب الئحة شئون
الطالب بالجامعة.
االنتحال  :قيام شخص ما بانتحال شخصية طالب لحضور المحاضرة أو دخول امتحان مادة
نيابة عنه أو ان يكتب اسم اخر في دفتر االمتحان غير اسمه إلظهار انه لم يمتحن المادة في
الموعد المحدد ويعاقب بحسب الئحة شئون الطالب بالجامعة.
سياسات أخرى  :ممنوع استخدام الموبايل في قاعة المحاضرة وقاعة االمتحان وإدخال االالت
الحاسبة إلى قاعات االمتحان  ،ويلتزم كل طالب بإحضار ما يحتاجه حترى ال يشرغل زمالئره فري
قاعة االمتحان.
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