
 مخلص

 السلوك التنظٌمً

 -: *  التعارٌف* 

 –كالم  –تفكٌر  –هو كل ما ٌصدر من الفرد )عمل حركً : 1السلوك 

 انفعاالت ( –مشاعر 

 هو كل ما ٌصدر من الفرد من تصرفات وممارسات:  2السلوك 

لمثٌر او اكثر فً موقف معٌن فً  هو محصلة استجابة الفرد:  3السلوك 

 ضوء طبٌعة شخصٌته ، اداركه ، قٌمه

هو محصلة استجابة الفرد للمثٌرات المختلفة التى ٌتعرض لها :  4السلوك 

 فً بٌئته االجتماعٌة

( تتكون من مجموعه من  Social Unitهً وحده اجتماعٌة ): 1المنظمه 

 حقٌق مجموعه من األهداف المنشودة االفراد الذٌن ٌعملون معا لت

داخل  هً التقاء مجموعه من االفراد بعالقات اجتماعٌه :  2المنظمة 

 ( االهداف التنظٌمٌهالمنظمة بهدف تحقٌق المسطره ) 

هو علم ٌهتم بشكل مباشر بدراسة السلوك االنسانً :  1السلوك التنظٌمً

 والتحكم فٌهداخل المنظمات من حٌث فهمه وتفسٌره والتنبؤ به 

هو مجال معرفته ٌهتم بدراسة التاثٌر ( :  Robbinsالسلوك التنظٌمً لـ )

الناتج عن االفراد والجماعات والهٌكل على السلوك داخل المنظمات بهدف 

 تحسٌن فعالٌة المنظمة

هو دراسة وتطبٌق المعرفة المتعلقه ( :  Altmanالسلوك التظٌمً لـ )

ً المنظمة حٌث ٌنطبق على سلوك االفراد بكٌفٌة تصرف وسلوك االفراد ف

 فً منظمات االعمال



هو الدراسه العلمٌه للسلوك فهو علم ٌهتم :  1علم السلوك التنظٌمً

 بالعرض المنظم للسلوك ولٌس دراسة ما ٌنبغً علٌه السلوك

هو علم ٌهتم بدراسة سلوك االفراد داخل : 2علم السلوك التنظٌمً 

تفسٌر والتنبؤ والتحكم والهدف هو تحسٌن المنظمات من خالل الفهم وال

فعالٌة المنظمة وتحقٌق اهدافها واهداف العاملٌن وتحسٌن بٌئة العمل من 

 حٌث اسالٌب االتصال والتحفٌز واسالٌب القٌادة المختلفه الموجودة

ٌتم التركٌز على السمات والخصائص السلوك التنظٌمً الجزئً : 

للمنظمة ودراسة اتجاهاته وقٌمه ومٌوله لما الشخصٌه التى ٌاتً بها الفرد 

 لها من تاثٌر على سلوكه وأداه فً العمل

ٌهتم علم السلوك بدراسة الجماعه السلوك التنظٌمً الوسطً : 

وخصائصها وعوامل وتماسكها بما ٌؤثر على السلوك داخل المنظمات كما 

 ٌهتم بالقٌاده واالتصاالت

كل التنظٌمً اطار العمل داخل المنظمه ٌحدد الهٌالسلوك التنظٌمً الكلً : 

الرسمٌه وكٌفٌة التنسٌق بٌن الوظائف بما ٌحقق وٌحدد شكل العالقات 

اهداف المنظمة كما ٌركز اٌضا على ثقافة وقوة المنظمة كذا االبداع 

 التنظٌمً

 محاولة فهم تصرفات االفراد فً المنظماتتفسٌر السلوك التنظٌمً : 

 محاولة تقدٌر وضع السلوك فً المستقبل:  التنبؤ بالسلوك التنظٌمً

 فن انجاز االشٌاء من خالل االخرٌناالدارة : 

هو حاولت هذه المدرسه  عدم الجمع بٌن النموذج البٌروقراطً : 

االعتبارات الشخصٌة وبٌن العوامل المؤثرة فً تصرفات وسلوك االفراد 

االداري او وخاصة األجتماعٌة والشخصٌه واٌضا بٌن طبٌعة العمل 

 المهنً فً التنظٌم البٌروقراطً



من مبادئها االساسٌة ضرورة قٌام المنظمة :   1نظرٌة االدارة العلمٌة

االدارة بالتدرٌب واالختٌار على االسس العلمٌه وضرورة تقاسم العمل بٌن 

 والعمال فاالدارة تخطط والعمال ٌنفذون

اسة الحركة و الزمن هً التً تركز على در:  2نظرٌة االدارة العلمٌة 

 الالزمٌن  للوصول الى افضل طرٌقة الداء العمل

تتبنى هذه النظرٌة نفس فرضٌات نظرٌة االدارة : 1نظرٌة  مبادئ االدارة 

 العلمٌة

ترى هذه النظرٌة انه ٌمكن السٌطرة على :  2نظرٌة مبادئ االدارة 

) التخطٌط ، السلوك االنسانً من خالل التصمٌم المحكم للعملٌات االدارٌة 

 التنظٌم ، التوجٌه والرقابه

والعوامل المؤثرة بالسلوك  لم تهتم بالسلوك االنسانًالمدرسة التقلٌدٌة : 

 االنسانً بل كان اهتمامها مادي واهتمام بتحسٌن االداء ورفع االنتاجٌة

 اي محاولة وصف االنسان بالصفه الغالبه علٌهالشخصٌه : 

تتركه صفات الفرد من انطباعات على هً مجمل ما الشخصٌة كمثٌر : 

 االخرٌن اي التاثٌر الخارجً للشخصٌة

هً مجمل استجابات الفرد للمثٌرات المختلفة : 1الشخصٌة كاستجابة 

للمثٌرات  الفرد  بهاوبالتالً هً االنماط السلوكٌة المختلفة التً ٌستجٌب 

 التً تقع علٌة

د او سمعته او تحت اي ما ٌقع تحت عٌنً الفر :2الشخصٌة كاستجابة 

 مثٌراتمشاعره او ما ٌتاثر به الفرد ٌسمى 

هً المٌكانٌزمات الداخلٌة التى تتحكم فً الشخصٌة كمكنون داخلً : 

 السلوك فلكل شخص سمات معٌنه تحدد طرٌقة سلوكه فً موقف ما

( الذي  المتغٌرهً ذلك التنظٌم الدٌنامٌكً ) تعرٌف البورت للشخصٌة : 

د والذي ٌنظم كل االجهزة النفسٌة والجسمٌة وهو الذي ٌكمن بداخل الفر

 ٌحدد االسالٌب ٌتوافق بها الفرد مع بٌئته



 هً التفسٌرات ووجهة النظر المبنٌة على دراسة علمٌة: النظرٌات 

هً محاولة تفسٌر شخصٌات االفراد من خالل نظرٌة االنماط الجسمٌة : 

 اشكالهم الجسمٌة

هً محاولة تفسٌر شخصٌات االفراد من شخصٌة االنماط السٌكولوجٌة : 

 خالل الجانب النفسً

تعتبر رائدة فً مجال السلوك التنظٌمً واضافتها تعبر المدرسة السلوكٌة : 

 اهم اضافه فً السلوك التنظٌمً

هو علم دراسة االنسان وسلوكٌاته التى ٌتعلمها كاللغه االنثربولوجٌا : 

 مشاعرالقٌم والو

هً محاولة تفسٌر شخصٌات االفراد من نظرٌة االنماط السٌكولوجٌة : 

 الجانب النفسًخالل 

هً مختلف السمات : Heredity Factorsالمحددات الوراثٌة 

 والخصائص والقدرات المتنقلة للفرد من ابوٌة وراثٌا

هً نمط للشخصٌة ارتبطت  : Machiavellianism المكٌافٌلٌة 

 How toمكٌافٌلً صاحب كتاب اكتساب او استخدام القوة )باالٌطالً 

gain and use power ) 

العملٌة التى من خاللها ٌنظم وٌترجم ( : Robbinsاالدراك لـ روبنس )

االفراد انطباعاتهم الحسٌة من اجل ان ٌعطوا لها معنى لما ٌدور داخل 

 بٌئتهم

تساعدنا على تفسٌر وفهم ما عملٌة ذهنٌة  ( :Kinickiاالدراك لـ كٌنٌكً )

 ٌحٌط بنا

عملٌة تنظٌم المعلومات الواردة من  ( :Gibsonاالدراك لـ قٌبسون  )

 البٌئة بحٌث تؤدي معنى



هو معرفة ذهنٌة ٌقوم بها الفرد باستقبال المعلومات المرتبطه االدراك : 

بالمثٌرات وتنظٌمها وتفسٌرها واعطائها معانً خاصة قد تختلف عن 

 ثم التصرف وفق هذا المعنىالواقع 

 هً العوامل الذاتٌة المؤثرة على االدراكالعوامل المؤثرة بالفرد : 

اٞ هً عملٌة تصنٌف االفراد او االشٌاء بناء على ما ندركه ) التنمٌط  :

 (ِؼبٍِخ االفزد ثّٕظ ٚاصذ

هً استخدام خاصٌة واحده كاساس لتكوٌن انطباع عام او  تاثٌر الهالة   :

تقٌٌم الفرد فالشخص الذي ٌؤدي مهمه جٌده قد ٌنظر الٌة على انه كفء  

 فً جمٌع الجوانب

هً ترشٌح الفرد للمعلومات او المؤثرات المؤلمة او  الدفاع االدراكً   :

وٌتجاهل  حٌث ٌقوم بالتركٌز على المعلومات التً تدعم ارائهالمحزنة  

 المعلومات التً تتنافى معها

هو ٌعزي الفرد الجانب السٌئ من خصائصه او مشاعره الى  االسقاط   :

اشخاص اخرٌن فاالدراك ٌصبح مشوها بالمشاعر او الخصائص 

هثال الشخض الذين يحققٌن هعذالت عاليو  )الشخصٌة التً ٌمتلكها الفرد 

في ها يتعلق بالبخل ًعذم االنضباط ىن االكثز هثال لٌطف االشخاص بيذه 

 (الخظائض 

التغٌر الدائم فً السلوك والذي ٌحدث نتٌجة  (   :Robinsالتعلٌم لـ  )

 الخبرة والممارسة

 هً احد االمور المؤثرة فً التعلٌم: المعرفة 

هو عدم القدرة على تذكر بعض الخبرات والمعلومات التى سبق   النسٌان :

فً االحتفاظ بما تعلمناه وٌمثل الوجه السلبً اكتسابها وتعلمها اي الفشل 

 لعملٌة التعلٌم



مفهوم ضمنً او صرٌح ٌوضح للفرد او  (  :Kluchonالقٌم لـ  كلوكهن)

اختٌار للجماعة ما هو مرغوب فٌه او غٌر مرغوب فٌه وهذا ٌؤثر على 

 االسالٌب واالهداف وردود االفعال

 هً معتقدات تحدد شكل تصرفاتنا واهدافنا (  :Cooper)كوبر القٌم لـ  

 معاٌٌر تحدد توجهات الفرد وتصرفاته (  :Bengstonالقٌم لـ  )

: هً لٌست شٌئا منطلقاً وانما هً عرضة (  هنذل ًجٌردانالقٌم لـ  )

حالة مثالٌة ولكن ٌمكن تكوٌن فكرة عن  للتاثٌر  باالطار الثقافً  ولٌست

 قٌم الفرد من خالل افعالة

هً مجموعة من المشاعر واالحاسٌس الداخلٌة التً تؤثر فً سلوك القٌم : 

امهم مع باقً اعضاء الجماعة التً االفراد وتحدد مدى توافقهم وانسج

 ٌنتمون الٌها

العقلً العصبً التعلم : حالة من التهٌؤ (  All portلـ البورت   ) االتجاه

نحو االشخاص او االشٌاء او المواقف او الموضوعات فً البٌئة التً تثٌر 

 هذه االستجابة

فكرة مشبعه بالعاطفة تعمل على  :(  Triandis )لـ ترٌاندس  االتجاه 

 تحرٌك السلوك تجاه موقف او موضوع معٌن

ضمن : عام وٌت(  Petty & Caceppoاالتجاه لـ بٌتً وكاسٌبو  )

 مشاعر اٌجابٌة او سلبٌة حٌال شخص او شًء او قضٌة

عبارة عن استعداد وجدانً مكتسب ٌحدد سلوك وشعور الفرد  : االتجاه

 ازاء موضوعات معٌنه من حٌث تفضٌلها او عدم تفضٌلها

القوى التً تحرك االفراد فً اتجاة معٌن من خالل القٌام بعمل  الدافعٌة :

 او تحقٌق هدف ما

العملٌات التً تحدد مدى كثافة او اتجاة ( :  Robbinsلـ روبٌنس )الدافعٌة 

 او اصرار مجهود ما ٌبذلة الفرد لتحقٌق هدف معٌن



اٌّذٜ اٌذٞ ِّىٓ اْ ٠صً ا١ٌٗ اٌزٙذ ( :  grayاٌذافؼ١خ ٌـ غزاٞ ) 

 إٌّطٛٞ ػٍٝ اصزار ِٚخبثزح ػٕذ تٛرٙٗ  ٔضٛ ٘ذف ِؼ١ٓ

اٌمٖٛ إٌّشطخ ٚاٌّضزوخ اٌتٟ ٟ٘ ِزّٛػٗ ِٓ :  Hamptonاٌذافؼ١خ ٌـ  

 تبتٟ ِٓ داخً ٚخبرد اٌفزد ثض١ج تذفؼٗ الٔتٙبد صٍٛن ِؼ١ٓ

ِزّٛػٗ ِٓ اٌمٛح اٚ اٌذٚافغ اٌّضزوخ اٌتٟ تخ١ز صّبس اٌفزد :  2اٌذافؼ١خ 

 ٚتضؤوٗ صٍٛوٗ ثبتزبٖ تضم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ اٚ ِٕفؼخ تشجغ صبرخ ِؼ١ٕخ

خز ٌُٙ االدران اٌزّبػٟ ٚصذٖ تتىْٛ ِٓ اح١ٕٓ اٚ او:   smithاٌزّبػخ ٌـ 

ٌٛصذتُٙ  ٚػٕذُ٘ اٌمذرح ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌتصزف ثبصٍٛة ِٛصذ تزبٖ اٌج١ئخ 

 اٌّض١طخ

ٚصذح تتىْٛ ِٓ فزد٠ٓ اٚ اوخز ٠ّبرصْٛ االتصبي ف١ّب :  milesاٌزّبػخ ٌـ 

 ث١ُٕٙ ثض١ج تٕشأ ث١ُٕٙ ػاللخ ٠تضمك ِٓ خالٌٙب ٘ذف ِؼ١ٓ

اٚ اوخز ٠شتزوْٛ فٟ تتىْٛ ِٓ فزد٠ٓ :   new combاٌزّبػخ ٌـ 

ِٛضٛػبد ِؼ١ٕخ ٚتتشبثه ادٚارُ٘ ٚتتصً اتصبالُ ٚح١مبُ ثض١ج تتىْٛ 

 ػاللبد ٚصذالبد تضذد االدٚار فٟ ضٛء ِؼب١٠ز ِؼ١ٕخ تضؼٙب اٌزّبػخ

 ظب٘زح ٠ّبرصٙب االٔضبْ ِٕذ اٌمذَ: 1اٌصزاع 

صبٌخ ِٓ اٌخالف اٚ اٌتؼبرض تضذث ػٕذِب تصطذَ :  JONESاٌصزاع ٌـ 

 ِزّٛػخ  ِغ ا٘ذاف ِزّٛػخ اخزٜا٘ذاف 

٘ٛ صبٌخ ِٓ تؼبرض اٚ ػذَ اتفبق ث١ٓ طزف١ٓ اٚ اوخز داخً : 2اٌصزاع 

ٚثبٌتبٌٟ فٙٛ ِٛلف ٠ضٛٞ ِصبٌش ٚا٘ذاف ِٚشبػز غ١ز ِتٛافمٗ إٌّظّٗ 

 ث١ٓ االفزاد ٚاٌزّبػبد ِّب ٠ضجت ٔٛع ِٓ اٌؼذاء اٚ اٌضٍٛن اٌؼذٚأٟ

اٌّّبرصبد اٌّؤدٞ اٌٝ احبر ٘ٛ ػذَ اٌتٛافك فٟ االٔشطٗ ٚ: 3اٌصزاع 

 تّٕغ إٌّظّخ ِٓ تضم١ك ا٘ذافٙب ثفبػ١ٍخ

تغ١ز فٟ اٌضٍٛن ٠ؤدٞ اٌٝ تؼط١ً رٙٛد طزف ِٓ االطزاف : 4اٌصزاع 

 ٚاالصٙبَ فٟ ػذَ تضم١مٗ ٌّصبٌضخ



ظب٘زح ٚالؼ١خ ٍِّٛصخ ِتٛارذح ػٍٝ ِضتٜٛ اٌفزد ٚاٌزّبػخ : 5اٌصزاع 

 ٚإٌّظّخ

ِضتّزح تضذث ػٍٝ ِضتٜٛ اٌفزد ظب٘زح صٍٛو١خ اٌصزاع اصطالس : 

ٚاٌزّبػخ ٚإٌّظّخ ٚتؤحز صٍجب اٚ ا٠زبثب ػٍٝ طج١ؼخ اٌؼاللخ اٌتفبػ١ٍخ ث١ٓ 

 االطزاف ِضً اٌصزاع ٚػٍٝ ِذٜ لذرتُٙ ػٍٝ تضم١ك ا٘ذافُٙ

ِزّٛػخ اٌّذروبد اٌتٟ ٠شتزن ف١ٙب اػضبء : smircichحمبفخ إٌّظّخ ٌـ 

 ٚصذح تٕظ١ّ١خ  

ِزّٛػخ ِٓ افتزاضبد ٚتٛلؼبد ٚلٛاػذ ٌٍضٍٛن : alderحمبفخ إٌّظّخ ٌـ 

ٟٚ٘ تؼًّ وإطبر ِزرؼٟ ٌضٍٛن االفزاد ٚتّخً فّٙب ِشتزوب ث١ٓ افزاد 

 اٌتٕظ١ُ  وّب أٙب ت١ّز ِٕظّخ ػٓ غ١ز٘ب 

أٙب ٔظبَ ِٓ اٌم١ُ اٌّشتزوخ ٚاٌّؼتمذاد اٌتٟ : gibsonحمبفخ إٌّظّخ ٌـ 

 ٠ٕتذ ػٕٙب لٛاػذ اٌضٍٛن

ٔظبَ ِٓ اٌم١ُ ٚاٌّؼتمذاد ٚاالفتزاضبد االصبص١خ : حمبفخ إٌّظّخ اصطالصب

اٌتٟ ٠شتزن ف١ٙب اػضبء اٌتٕظ١ُ ثض١ج تشىً لٛاػذ ٌٍضٍٛن ٚاصش ٌٍتؼبًِ 

 ِغ ِشىالد  اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبرر١خ 

ٟ٘ اٌم١ُ االخالل١خ ٚاٌّؼتمذاد ٚاٌمٛاػذ اٌتٟ تضذد : اخالل١بد اٌتٕظ١ُ 

 االصٍٛة ٚاٌطز٠مخ إٌّبصجخ ٌٍتؼبًِ داخً إٌّظّخ 

 ٘ٛ تط٠ٛز شٟء رذ٠ذ ٌُ ٠ٛرذ ِٓ لجً : 1االثذاع 

ػ١ٍّخ ٠ضبٚي ف١ٙب اٌفزد ِٓ خالي تفى١زٖ ٚلذراتٗ اْ ٠تٛصً : 2االثذاع 

 ٌشٟء رذ٠ذ ثبٌٕضجخ ٌٗ اٚ ثبٌٕضجخ ٌج١ئتٗ 

 

 

 

 



 

 


