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  الجامعة الھاشمية
  كلية العلوم التربوية

    النظرية التنظيمية    :اسم المادة
  2302710    : رقم المادة

  ال يوجد متطلب سابق    :المتطلب السابق
  أصول التربية واإلدارة    : القسم المقدم للمادة

  1  رقم الشعبة
  الخميس  5 – 2  التوقيت
   102ق   القاعة

  أيمن أحمد العمري. د  المحاضر
  ، مبنى االقتصاد227ق   رقم المكتب

 aieman66@hotmail.com  البريد االلكتروني
  يوميا 1 – 12   الساعات المكتبية

  
  أيمن أحمد العمري. د     :منسق المادة

   : الموقع االلكتروني للمادة
  

   :مقدمة
ة ر موفق د درجت الجامعات التي   .إن دراسة أي حقل من حقول المعرفة دون اإللمام بنظرياته تُعّد محاولة تعليمية ناقصة وغي ك فق وذل

ّد حجر بنظريات التنظيم، شأنھا في ذلك شأن أي تخ  تعرض برامج في حقل اإلدارة على تضمين مناھجھا مقرراً يُعنى ات تُع ك أن النظري صص، ذل
كما وصفھا دوتش وكرواس  ،"أقصر الطرق لنقول شيئا ما " األساس في الفكر اإلداري، فھي المرشد والموجه للممارس وھي كما قال جرالد كيدن 

  "ً.بما قد يكون عليه مستقبال لتفسيره والتأثير عليه والتنبؤ  . ...شبكة ينسجھا اإلنسان الصطياد عالم المالحظات ) " أي النظرية(بأنه 
  

  :وصف المادة
ه  تتناول ھذه المادة   ؤ ب ة والتنب م السلوك اإلنساني في المنظمات التربوي ة التي تمكن من فھ ات التنظيمي نظرة  شمولية للمفاھيم والنظري

  .وتمكن الطلبة من تطوير أسس بدائلية الستخدام النظرية في الدراسات المستقبلية وتطبيقھا في اإلطار التربوي
  

  :أھداف المادة
 :في النقاط التالية ادةميمكن تلخيص األھداف التفصيلية لل

  .وفق تطور الفكر التنظيمي بمدارسه المختلفة) Micro level(تنظيم الجزئية الزبادة فھم الطالب لنظريات   -
  .ألھميتھا، وكذلك معرفة كيفية بناءھا واختبارھا) Appreciation(زيادة فھم الطالب لمفھوم النظرية وتقديره   -
ا في توسيع مدارك الطالب الذھنية و - تفادة منھ ة االس ى إمكاني ة ، باإلضافة إل ة علمي دھا بطريق ات ونق ذه النظري يم ھ ة لتقي ه التحليلي قدرات

    .المجال العلمي
ر متعمق،   - ھا ولكن بشكل غي ه درس ابقاً، أو أن م يدرسھا س ه ل تعريض الطالب لبعض النظريات والمحاور الفكرية اإلدارية التي يتوقع أن

ً ومن ثم محاولة مناقشت   .ھا نظرياً وعلميا
  :يتوقع من الطالب بعد االنتھاء من دراسة ھذه المادة أن يكون قادرا على   

  :المعرفة والفھم، أن يكون الطالب  -أ
  .فھم واستيعاب نظريات التنظيم المختلفة وأبرز العلماء والمفكرين اإلداريين  )1  

  .عليھا النظرياتفھم واستيعاب تطور الفكر التنظيمي والخلفيات التي بنيت   )2
  .فھم واستيعاب المفاھيم والمصطلحات االدارية ذات العالقة بالنظريات االدارية المختلفة  )3  
  .وتطبيقاتھا محليا وعربيا وعالميا نظرية اإلدارةإدراك أھمية قادرا على   )4  
   .بالنظرية التنظيميةالقضايا التي تتعلق  قادرا على أن يناقش ويشرح  )5  
  .النظريات التنظيميةقادرا على أن يستخدم أسلوب التفكير الناقد في القضايا الجدلية في   )6  
  .النظريات التنظيميةقادرا على تقدير جھود العلماء والباحثين في مجال   )7  

الرئيسية فھم واستيعاب المضمون النظري والمحتوى والمبادئ والعمليات والوظائف والتطبيقات العملية لكل من المدارس   )8
المدرسة الكالسيكية : في اإلدارة ونظرة كل من ھذه المدارس للسلوك القيادي واإلداري والجو الوظيفي في المؤسسة

  .، والعالقات االنسانية، والسلوكية االجتماعية)اإلدارة العلمية والبيروقراطية(
  :المقدرة على –المھارات العقلية   -ب

  .لفھم مزايا وعيوب النظريات التنظيمية شكل مناسباستخدام المھارات التحليلية ب  )1  
  .اإلمكاناالعتماد على النفس بقدر   )2  
  .النظريات اإلداريةبعض االستراتيجيات للتعامل مع  تصميم وتنفيذ  )3  
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يات النظرمھارات البحث العلمي وأخالقياته والتفكير الناقد وحل المشكالت عند التعامل مع  تطبيق وتقييم بشكل مناسب  )4
  .االدارية

  :المقدرة على –المھارات العملية   -ج
  .استخدام أدوات جمع البيانات بشكل مناسب  )1  
  .بشكل فعال النظرية االداريةموضوع استخدام الدراسات العلمية المتعلقة ب  )2  
  .تقديم محاضرات مناسبة للزمان والمكان والحضور  )3  
  .بالنظرية االداريةتتعلق بمواضيع ذات صلة  سقة ومنظمةتحضير وتقديم تقارير شفوية وكتابية متنا  )4  
  .بالنظرية التنظيميةلھا عالقة أن يعي مشكالت العالم الحاضر الصحية والسليمة التي   )5  

  .النظريات التنظيميةجماعي له عالقة بإحدى التحديات والصعوبات التي تواجه / وع فرديأن يخطط ويتولى مشر  )6
  .ةيالنظريات التنظيممواكبة التطورات العلمية في مجال   )7  

تكوين القدرة على المقارنة التحليلية والنقد لكل من المدارس اإلدارية من حيث المضمون النظري وإمكانية تطبيقاتھا العملية   )8
  .في المؤسسات التربوية في األردن

  :المقدرة على –مھارات التواصل   - د
  .نظام أصحاب ومستخدمي األنظمة العمل بفاعلية مع  )2  
  .يحقق التوازن بين االعتماد على النفس وطلب المساعدة عند الحاجة  )3  
  .إبراز المسؤولية الشخصية عن طريق العمل فيما يتعلق بمتطلبات المادة  )4  
  .للتواصل مع اآلخرين النظريات التنظيميةاستخدام مفردات   )5  

  
  :ادةمتطلبات الم

  النوع  النشاط
  

  تاريخ االنتھاء  تاريخ البدء

  .االلتزام بالحضور والمشاركة -  المشاركة الصفية
  التحضير المسبق والمشاركة في المادة التعليمية -

23/9/2010  2011/1/2  

د يواجه بعض الطالب -  قراءة المادة ك /ق ى وذل ثالث األول ات شيئا من الصعوبة في المحاضرات ال الطالب
ابسبب الطبيعة الفلسفية  ا وتقويمھ ا وبنائھ ة وأھميتھ . بمواضيع ھذه المحاضرات المتعلقة بالنظري

ذه المواضيع، وبإمكانك السؤال عن  اء شرح ھ ز أثن لھذا، حاول القراءة قبل المحاضرة والتركي
ة اء المحاضرة أو خالل الساعات المكتبي د انتھ اء الشرح أو بع ال . أي نقطة لم تفھمھا، سواء أثن

ؤال عن نقطة لم تفھمھا، فمن مھام األستاذ توضيح الُمبھم وتسھيل الصعب لكن تتردد أبدا في الس
ة ؤال بدق رح الس راءة وط ي التحضير والق ه ف ب بواجب وم الطال ب أن يق ا يتطل ك أيض يس . ذل ل

عن كل سؤال يُطرح خاصة إذا كان سؤال عاما، وقد ال تتوفر أجابة  بالضرورة أن يجيب األستاذ
ة، ددة ودقيق ة ومح أن  معين ادة ب ة الم ة لطبيع ؤال ضرورة وأھمي ي الس ي أعدك إن لمست ف لكن

يتطلب األمر  أجيبك وإذا لم تكن لدي إجابة معينة فسأجيبك بإذن هللا في المحاضرة التالية، فلربما
    .ھناك فائدة لبقية الطلبة ويدخل في نطاق المقرر إذا رأيت أن بعض البحث خاصة

ة ال - راءات لتعلم وفھم مبادئ  النظري تم من خالل ق ا، سوف ي ة والتحديات التي تواجھھ تنظيمي
  .متنوعة ومتعددة لعدد من الباحثين في مجال النظرية التنظيمية

راءات   - ك الق ى تل الع عل بوع لالط الل األس ب خ ت المناس ة تخصيص الوق ن الطلب ع م يتوق
  .والتحضير ليتم مناقشتھا داخل القاعة الصفية

23/9/2010  2011/1/2  

اق -  مھارات االتصال ذا المس اطات ھ ام بنش ي القي ة ف ة واالتصال مھم ارات الكتاب زام . مھ ة االلت ن الطلب ع م يتوق
ق خالل البحث أو في  ة الھاشمية للتوثي دى الجامع دة ل ارير المعتم بمعايير الكتابة لألبحاث والتق

  .كتابة المراجع
ا  - ة التق راءات وكتاب اعي في الق ى المناقشة يتم تشجيع العمل الجم رير واألبحاث، باإلضافة إل

ة   ة والمختلف ر المتباين ات النظ رام وجھ ار احت ين االعتب ذ بع ع األخ اء، م د البن وار والنق والح
  .للزمالء

23/9/2010  2011/1/2  

األمانة العلمية 
  واألكاديمية

  2011/1/2  23/9/2010  .يتوقع من جميع الطلبة االلتزام العالي والكامل بمعايير األمانة األكاديمية -

الطلبة ذوي الحاجات 
  الخاصة

  .يستطيع الطالب طلب المساعدة إذا واجھته صعوبة تمنعه من فھم المادة أو أي من متطلباتھا -
ي أو   - يستطيع عمل ذلك من خالل االتصال بمدرس المادة من خالل الھاتف أو البريد االلكترون

 .إبالغه شفويا

23/9/2010  2011/1/2  

رسالة ماجستير نقد 
  أو دكتوراة

  2011/1/2  23/9/2010  نقد ومراجعة لرسائل ماجستير أو دكتوراة باإلدارة التربوية  

  2011/1/2  23/9/2010  نقد ومراجعة أبحاث علمية تتعلق باالدارة التربوية منشورة في مجالت علمية  نقد بحث علمي
ع في   بحث د بحث يتم في إعداده األسلوب العلمي المتب دكتوراه من حيث تحدي ائل الماجستير وال رس

يات  تھا والتوص ا ومناقش ات وتحليلھ ع البيان لوب جم ا وأس دافھا ومجتمعھ ة وأھ كلة الدراس مش
  المستخلصة منھا

23/9/2010  2011/1/2  
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  :االختبارات والتقويم
 الواجب النقاط

 نقاط 5 المشاركة الصفية
  نقاط 5  والدوريات والمقاالت والرسائل العلمية واالنترنتإعداد قائمه ببيلوغرافية خاصة بالكتب 

 نقاط 5 نقد رسالة ماجستير أو دكتوراة
 نقاط 5 نقد بحث علمي

 طانق 10بحث
  نقطة 30  امتحان نصفي
 نقطة 40 امتحان نھائي

  نقطة 100  الكلي
  

  :المادة محتوى
     اليوم والتاريخ  محتوى المادة

  مناقشة خطة المادة  -
  مناقشة متطلبات وتوقعات المادة  -
توزيع مواضيع المادة على الطلبة لاللقاء داخل الصف خالل الفصل الدراسي،   -

 .باالضافة الى تحديد المواضيع لألبحاث

  2010أيلول  23
 

  األسبوع األول
 

  طبيعة النظرية
  مشكلة نظرية اإلدارة

  
  .61 – 11ص . نظرية اإلدارة. جريفث

Hoy, W.; & Miskel, C. 

  2010أيلول  30
 

  األسبوع الثاني
 

  النظرية في اإلدارة التربوية
  

  .114 – 79ص . اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي. الطويل
Hoy, W.; & Miskel, C.   

  األسبوع الثالث  2010تشرين أول  7
  

  )اإلتجاه التقليدي(أصول الفكر التنظيمي 
  

  79-49فليه والمساعد  ص 
  القريوتي 
  الطويل
  حسن 

Hoy, W.; & Miskel, C.   

  2010تشرين أول  14
  

  األسبوع الرابع
  

  )االتجاه السلوكي(تطور الفكر التنظيمي 
  

  79-49 فليه والمساعد ص
  القريوتي
  الطويل
  حسن 

Hoy, W.; & Miskel, C.   
 موعد تسليم نقد رسالة ماجستير أو دكتوراة* 

  2010تشرين أول  21
  

  الخامساألسبوع 
  

  )المداخل الحديثة(تكامل الفكر التنظيمي 
  

  79-49 فليه والمساعد ص
  .القريوتي
  حسن

Hoy, W.; & Miskel, C.  

  2010تشرين أول  28
  

  األسبوع السادس
  

  المنظمات وديناميات جماعات العمل
  139 -  83فليه والمساعد ص 

  القريوتي 
  الطويل 

 موعد تسليم نقد بحث علمي* 

  2010ثاني تشرين  4
  

  األسبوع السابع
  

  القيادة في المنظمات التربوية
  139 -  83فليه والمساعد ص 

  القريوتي
  الطويل 

  حسن 
Hoy, W.; & Miskel, C.  

  2010تشرين ثاني  11
  

  األسبوع الثامن
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  االتصال الفعال في المنظمات التربوية
  

  فليه والمساعد 
  الطويل

Hoy, W.; & Miskel, C.   
  

ببيلوغرافية خاصة بالكتب والدوريات والمقاالت  ةقائمموعد تسليم  •
  والرسائل العلمية واالنترنت

  2010تشرين ثاني  18
  

  األسبوع التاسع
  

  إدارة التغيير
  

  القريوتي 
  الطويل 

  حسن 
Hoy, W.; & Miskel, C.   

  2010تشرين ثاني  25
  

  األسبوع العاشر
  

  إدارة التطوير التنظيمي
  

  القريوتي 
  الطويل 

  حسن 
Hoy, W.; & Miskel, C.  

  2010كانون أول  2
  

  األسبوع الحادي عشر
  

  نظرية التنظيم ومنظمات المستقبل
  

  القريوتي
  الطويل 

  حسن 
Hoy, W.; & Miskel, C.  

  2010كانون أول  9
  

  األسبوع الثالث عشر
  

 Presentations 
  مناقشة األبحاث

  موعد تسليم البحث*  

  2010كانون أول  16
  

  األسبوع الرابع عشر
  

Presentations 
  مناقشة األبحاث

  2010كانون أول  23
  

  األسبوع الخامس عشر
  

Presentations 
 مناقشة األبحاث

  األسبوع السادس عشر  2010كانون أول  30

    2011كانون ثاني / Final Examination       2 -13 االمتحانات النھائية
 

  :جدول توزيع المادة
  الفترة الزمنية المحتوى

 ساعات 3 معلومات عامة
 ساعات 6 العام

 ساعة 15 التفصيالت
 ساعات 9 المفاھيم
 ساعات 9 مناقشة

 ساعات 6  اختبارات
  ساعة 48  الكلي

  
  :المقررة والمواد الداعمة الكتب

  :الكتب المقررة
  .للطباعة والنشرعمان، دار وائل . نظرية المنظمة والتنظيم). 2008(القريوتي، محمد قاسم   -

- Hoy, W.; & Miskel, C. (1996). Educational Administration: Theory, Research, and Practice. NY: 
McGraw - Hill. 

  .عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع. التنظيم وأساليب العمل). 2011(أبو شيخة، نادر    -
  

  :المواد الداعمة
  .عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. نحو تطوير نظرية عربية في اإلدارة). 2005(أبو نبعه، عبد العزيز   -
المملكة العربية السعودية، مركز البحوث، معھد اإلدارة .محمد األصبحي. ترجمة د. نظرية المنظمة المبدعة). 2005. (مورجان، ج  -

  .العامة
  .عمان، دار وائل. سلوم األفراد والجماعات في النظم: منظمياإلدارة التربوية والسلوك ال). 1997(الطويل، ھاني عبد الرحمن   -
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عمان، دار المسيرة للنشر . السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية). 2005(فليه، فاروق عبده ، وعبد المجيد، السيد محمد   -
  .والتوزيع والطباعة

  .تب للطباعة والنشرجامعة الموصل، دار الك. علم المنظمة). 1989(حسن، محمد حربي   -
- Daft, R. L. (1995). Organization Theory and Design. NY: West Publishing Company. 
- Hesselbein, F., Goldsmith, M., & Beckhard, R. (1997). The organization of the future. NY: Jossey-

Bass. 
- Neilson, G.L., Pasternack, B.A., & Nuys, K.E. (2005). The passive-aggressive organization. Harvard 

Business Review, October, 1-13. 
- Neilson, G.L., & Pasternack, B.A. (2005). Results. 
- Santos, F. M., & Eisenhardt, K.M. (2005). Organizational boundaries and theories of organization. 

Organization Science, 16(5), pp. 491-508. 
- Kogut, B., & Zander, U. (1996). What firms do? Coordination, identity, and learning. Organization 

Science, 7(5), 502-518. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


