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 علماء التعريفات لسنا ملزمين بحفظها اهم شيء نركز على مضمون التعريف 

 علماء النظريات ركز عليهم الزم تحفظو اسمائهم 

 

تشبه لسهولة  المضمون  العالم  المحاضرة 

 حفظها 

يهتم تاثير الناتج عن الفرد والجماعات  Robbins (السلوك التنظيمي ) االولى  
 والهيكل 

 باسكن روبنز 

 Altman  تطبيق المعرفة بكيفية تصرف سلوك الفرد
 بالمنظمة 

 سيارة التيما 

 االجتماع االلماني  التانية 
 ماكس بيبر 

 الظاهر بيبرس   ( البيقروطي النموذج ) المدرسة التقليدية   

 فريد االطرش هه نظرية االدارة العلمية  فريدرك تايلور 

 الفاول بالمبارة  نظرية مباديء االدارة  هنري فايول  

مدرسة العالقات ) المدرسة السلوكية  إلتون مايو  
 ( االنسانية 

 مايوه هههههه

 التماس هع سلم الحاجات  ابرهم ماسلو  

دوغالس  
 ماجريغور

 دوغسيل هههههه  (   x , Y) نظرية 

يزداد رضا االفراد عندما يكون النمط القايدي قائما  ليكيرت  
 على اساس المشاركه

 لعبة الكريكيت الهندية

 ليمون هع  صنع القرار بعد مدخال لفهم السلوك الفردي سيمون  

 ( االنماط الجسمية  )نظرية الشخصية   البورت ( الشخصية ) الثالثة 
 التنظيم الديناميكي الذي يكمن داخل الفرد 

 البوت ههههه 

 اسم هندي  عالقة التكوين الجسمي والشخصية  كرتشمر  

 شلدرن اطفال   شيلدون 

 يفرق بين نمطين المنبسط و المنطوي  كارل يونج  (االنماط السيكلوجية) 
 وله اربع وظائف سيكلوجية 

 ( الوجدان ، االحساس ، الحدس  التفكير ،) 

 هونغ يونغ 

 نظرية السمات جوردن البورت 
 يميز بين السمات المشتركة و السمات الفردية 

 افتكرو االردن 

 نظرية التحليل النفسي فرويد  
 ( الجانب الشعوري ) االنا الدنيا 
القيم و المثل واالتجاهات ) االنا العليا 
 (االخالقية 

 ( الواقع المادي و االجتماعي  )االنا 

 ابو فرو ههه

فافلوف وجون  
 دوالرد ونيل ميللر 

 نظرية التعلم
وجون دوالرد ونيل ميللر اسلوب التعليم لدى 

 الكالب 

فوفل و الدوالر فلوس 
 هع مليار هع 

 نظرية الذات ابراهم ماسلو  
ما يكونه الفرد عن نفسه جسميا  هو جتماعيا

 وروحيا ومعنويا واجتماعيا 

 التماس هههه

 بيدري كده<< روبي  ينظم ويترجم االفراد  روبنس  ( االدراك ) الرابعة 
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 كبس الكهرباء عملية تنظيم المعلومات  قيبسون  

 كنتاكي هع  عملية ذهنية  كينيكي 

التغير الدائم في السلوك نتيجة الخبرة  روبنس  ( التعلم ) الخامسة 
 والممارسة 

 روبي

 نظرية التعلم الشرطي التقليدي  بافلوف  
تجربة على الكالب تقديم االكل بدق الجرس 

 ورؤية االناء واالكل 

 بوف هع جيعانه

 نظرية التعلم الشرطي الفعال  سكاينر  
تصوره الفكري كوسيط بين المثير 

 واالستجابة 

  سكنر هههه

 نظرية التعلم بالمحاولة والخطاء  ثورنديك  
 تجربة القط الجائع داخل الصندوق 

 نديك ثور شقلبوهاهع 

 نظرية التعلم باالستبصار  كوهلر  
 تجربة القرد الذي استطاع ان يصل للموز 

 كوح كوح هههه

 كل هنا  مفهوم ضمني او صريح  كلوكهن  ( القيم ) السادسة 

 شوربة كويكر هع  معتقدات تحدد شكل تصرفاتنا  كوير  

 بن وهيل هع معايير تحدد توجهات الفرد  بنجستون  

 منديل ههههه القيم معرضة لالطار الثقافي  مندل وجوردان  

 اقتصادي ، اجتماعي ، ديني ،) ستة انماط  سبرانجر  تصنيف القيم 
 ( النظري ، الجمالي ، السياسي 

 سبونج بوب ههههه

 بطل هندي روكيش  ( نهائية ، وسيطة ) قسم القيم لنوعين  روكيتش  

 كل هنا  13وضع فرضين راجعو من الملخص ص  كلوكهن  

 افتكرو اليخاندرو  التهيئو العقلي العصبي  البورت  (االتجاهات ) السابعة 
 اين البورت هع 

 فرندس ههههه  فكرة مشبعة بالعاطفة  ترياندس  

 بيتي كروكر كيك هع اتجاه عام مشاعر ايجابية وسلبية  وكاسيبو بيتي  

 روبي هع  ...العمليات التي تحدد مدى الكثافة او اتجاه  روبينس  ( الدافعية) الثامنه 

  المدى الذي يمكن ان يصل اليه الجهد غراي 

 hampton مجموعه القوى المنشطة  

  نظرية سلم الحاجات  ابراهم ماسلو  

  نظرية العامليين  لهيرزبرغ 

  نظرية دافع االنجاز  لماكليالند 

  نظرية التوقع فروم 

  نظرية التكافؤ  

  نظرية وضع الهدف  

  اقتراحات تساعد المدير لتحسين دافعية الفرد افانسييش  

تتكون من فردين اواكثر لهم االدراك  سميث  ( الجماعات) التاسعة 
 الجماعي 

 

 miles  تتكون من فردين اواكثر يمارسون االتصال
 بينهم 

 

 New Comb  تتكون من فردين اواكثر يشتركون في
 موضوعات معية 

 هع نياااااااااااو 
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 سينا ههههجون  حالة من الخالف او التعارض Jones (الصراع التنظيمي) العاشرة 

من اشهر نماذج التي حاولت توضيح مراحل  بوندي 
 الصراع التنظيمي 

 شوكالته هعبونتي 

مدركات يشترك فيها اعضاء وعة ممج Smircich ( ثقافة التنظيمي )الحادية عشر
 المنظمة

 

 Alder  هعانظر  افترضات وتوقعات وقواعد السلوكمجموعة 

 Gibson  المشتركة والمعتقدات القيم  

االبداع ) الثانية عشر 

 (التنظيمي
 اليوجد

 مراجعة شاملة للمنهج الثالثة والرابعه عشر 

 

 لسهولت حفظها التعلقو هههههههههههههههههالتشبيهات 

 

 لكم كل التوفيقامنياتي 

 

 دعواتكم 

 

 

 


