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 نظرية المنظمة اسم المادة

  فصلمقرر ال

 
 أهداف المادة

 

 قاعدة توفر أنها كما. المنظمات في التفاهم السلوك أنماط لشرح عاًما مرجعيًا إطاًرا لتقديم المنظمة نظرية تهدف
 أيضا ويشمل. المؤسسة كفاءة زيادة بهدف عليه والتأثير فيه والتحكم بالسلوك للتنبؤ اإلدارية لإلجراءات علمية
 .المنظمات في العاملين واألفراد الجماعات وسلوك اتنظمالم وأداء وأداء هيكل دراسة

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 نظرية للسلوك منهجية رؤية تقدم التي المترابطة والمقترحات والتعاريف المفاهيم من مجموعة هي المنظمة نظرية
 في تتفاعل التي الفرعية والمجموعات والمجموعات األفراد إلى تسعى التي المقترحات من مجموعة هي المنظمة

 . "الموجه الهدف هو منها والهدف ،النشاط من األفراد يتسلل كيف تشرح النموذجية النسق بعض
 

 إنها. المنظمة مع األشخاص لدمج التنظيمي الهيكل تصميم تم كيف أي ،لمنظمة كلي تحليل هي المنظمة نظرية
 .ةظمالمن في العالقة من معينة حالة حول وتنبؤية وصفية

 

 ما يعكس مما السنين مر على تطويرها تم التي واألدب المعارف من مجموعة هي المنظمة نظرية ، بسيطة بكلمات
 في والجماعات األفراد يتصرف كيف شرح إلى تسعى التي المقترحات من مجموعة إنها. المنظمات في يجري

 .والبيئة المختلفة التنظيمية الهياكل
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