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 1. اسم المادة إدارة الصراع واألزمات في المؤسسات التربوية

 2. رقم المادة 0803964

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج المدرسية القيادةفي  الدكتوراه

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة يةاألردن

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم التربوية واألصول اإلدارة

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األولالفصل الدراسي  2019/ 2018

 12. الدرجة العلمية للبرنامج تربويةال القيادةسفة في دكتوراة الفل

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  25/6/2018
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 ال يوجد منسق للمادة

 مدرسو المادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
  s_ababneh@ju.edu.jo، 0780336442، 341د.صالح عبابنة، مكتب 

 

 وصف المادة .18

التربددو ، وتحديددد  ، وداللددة كدل المفهددوميا فددي المجدالواألزمدة الصددرا  يمفهددومإلددا البحددث فدي   تهدد  ذددال المدادة
 األزمةالعوامل المؤثرة في الصرا ، وكيفية إدارته، واالستراتيجيات المستخدمة في إدارة الصرا ، وتحديد خصائص 

لألزمددات فددي  أمثلددةنشددوئها ، والطددرم المعتمدددة فددي التعامددل مددد األزمددة، وتقددديم  أسددبا وكيفيددة إدارتهددا بعددد تعددر  
النظام التربدو   إطارالمدرسية ضما  األزماتودور القيادات التربوية في إدارة  ، األزمات إدارة التربية واطر نظرية

 األردني.
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 ذال المادة إلا تحقيم ما يلي: هد ت

 وأذميتها في المنظمات التربوية الحديثة.الصرا  واألزمات تعري  الطلبة بإدارة  -1
دارة بإدارة الصرا  و  ي متعري  الطلبة بمفهو  -2  في المنظمات التربوية الحديثة.األزمات ا 

دارتهتعري  الطلبة  -3  .بالعوامل المؤثرة في الصرا  التنظيمي وا 

 .باسترتيجيات إدارة الصرا  وقيادته لمصلحة المنظمة التربويةتعري  الطلبة  -4

 .باألزمات التربوية وأنواعها وأمثلة ما الواقد التربو تعري  الطلبة  -5

 باستراتيجيات حل األزمات التربوية.تعري  الطلبة  -6

 بأدوار القادة التربوييا في حل الصراعات التنظيمية  واألزمات التربوية.تعري  الطلبة  -7
 على... ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 التربوية. وإدارة األزمات التنظيمي إدارة الصراع تحديد مفهومي  .1

 في زيادة فاعلية النظمة التربوية. التربوية وإدارة األزمات التنظيمي الصراعأن يدرك أهمية فهم كل من  .2

 التربوية. األزماتو التنظيمي الصراعتطبيق استراتيجات إدارة  .3

 بي.في النظام التربوي األردني والعر إدارة الصراع التنظيمي واألزمات التربويةيقترح طرقا جديدة في  .4

 في حل الصراعات التنظيمية  واألزمات التربوية.تحديد أدوار القادة التربويين  .5

 يكتسب الطلبة المهارات الالزمة إلدارة الصراع واألزمات في المنظمات التربوية.  .6

 .قادرا على نقد بعض حاالت إدارة الصراع واألزمات في السياق التربوي .7
 

 لها لزمنيوالجدول ا المادة الدراسية محتوى .20

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

إداة الصراع التنظيمي: المفهوم  2و1 - 1 الحوار والمناقشة 19و 18و 7

 والتطور والنشأة، واألهمية

 . واألنواع

 الحوار والمناقشة 8و3و1

 والواجبات
 إداة األزمات التربوية: المفهوم 4و3 - 1

 والتطور والنشأة، واألهمية

 واألنواع.

الحوار والمناقشة  7و 6و 4

 والتطبيق
استراتيجيات إدارة الصراع  6و5 - 3

 التنظيمي وقيادته.

الحوار والمناقشة  19و 18و 6

 والتطبيق وتقديم العروض
 أنماط إدارة الصراع التنظيمي 7 - 2

واثرها على التطوير  ونماذجه

 التنظيمي

 7و 6و4

 8و3

الحوار والمناقشة 

 والتطبيق وتقديم العروض
أسباب الصراع التنظيمي  9و8 - 2

واألزمات التربوية ومراحل 

 حدوث كل منهما.

الحوار والمناقشة  8و3و1

 والتطبيق وتقديم العروض
إدارة  ونماذج استراتيجيات 11و10 - 5و3

 .األزمات التربوية وقيادتها
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الحوار والمناقشة  7

 العروض والتطبيق وتقديم
مهارات إدارة الصراع واألزمات  13و12 - 6

 في المنظمات التربوية

الحوار والمناقشة  11و 10

 والتطبيق وتقديم العروض
 

 7و 4

حاالت من إدارة الصراع  15و 14 -

 واألزمات في السياق التربوي

 وتقييمها ونقدها

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتعلم المستهدفة من خالل تطوير نتاجات ال يتم
 .نمااجالو  جباتلواتقارير واالالمحاضرة، الحوار والنقاش، العص  الاذا، االستقصاء، 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 لتالية:التقييم والمتطلبات ا أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
     ة( درج30)بحوث وتقارير. 

   ( درجة.30االختبار النصفي ) 

  (درجة. 40االختبار النهائي ) 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 .والغيا  سياسة الحضور -أ

 .الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغيا  عا االمتحان - 

 .والصحة إجراءات السلمة -ج

 .النظام الصفيالغش والخروج عا  -د

 .إعطاء الدرجات -ه

 .تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 السبورة العادية والذكية و جهاز عرض البيانات، وحاسوب محمول.

 

 المراجع .25

 
 

 وعات المختلفة للمادة.المقررة، والقراءات التي يج  علا الطال  تغطيتها للموضالكت   -أ
  العربي الفكر دار:  القاذرة،  والعلج األسبا :  المدارس في التعليمية األزمات إدارة( . 2002) أحمد ابراذيم ، أحمد  -1

  والتوزيد للنشر الحامد ومكتبة دار:  عماا، التربوية اإلدارة في معاصرة وقضايا وظائ ( . 2007) محمد،  حمادات -2

 االزمات إلدارة األردا في الحكومية الثانوية المدارس جاذزية لتطوير برنامج مواصفات إعداد( . 2006) عمر،  ربابعة -3
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 غير منشورة. دكتورال رسالة -  العربية عماا جامعة:  عماا، ومعلميها مديريها قبل ما الجاذزية تلك تقييم ضوء في

ماء التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية في مصر. إدارة الصرا  المدرسي وعلقته باالنت(. 2015السعود ، رمضاا ) -4

  (.    2)7مجلة الدراسات التربوية واالنسانية )جامعة دمنهور(، 

 . والتوزيد للنشر الدولية حورس مؤسسة:  القاذرة.  األزمات إدارة( . 2008) محمد،  الصيرفي -5

. رسالة ديريات التربية والتعليم في محافظة الخليلدراسة وتحليل إدارة الصراع التنظيمي في م (.2013العويو ، محمد ) -6

 ماجستير غير منشورة، جامعة الخليل.

 (. إدارة الصرا  في المنظمات التربوية، عماا: دار الكتا  األكاديمي.2006قطيشات، ليلا ) -7

 . والتوزيد نشروال للطباعة الفكر دار:  عماا.  المدرسية األزمات إدارة سيكولوجية( . 2003) الوذا  عبد،  كامل -8

 . والتوزيد للنشر الجامعية الدار:  القاذرة.  األزمات إدارة( . 2006) أحمد،  ماذر -9

 ماجستير رسالة – اليرموك جامعة، جرش مدارس في معالجتها وطرم األزمات إدارة( . 2009) منصور،  مقابله -10

 غير منشورة.

دارة القيادة( . 2004) وصفي،  الهزايمة -11  . والتوزيد للنشر الحديث الكت  عالم:  اربد.  يةالتربو  األزمات وا 

12- 18. Hill , C.W. ; Jones , G.R , " Strategic Management Theory " , 5th ed , Houghton 

Mifflin co , 2001. 

13- Dubnovski, D. (2004) . Peculiarities Of Management A Company In Crisis, Total 

Quality Management , Business Excellence vol. 15, issue 55. 

14- Harper, K. S., Paterson, B. G., & Zdziarski, E. L., II. (Eds.). (2006). Crisis 

management: Responding from the heart. Washington, DC: National Association of Student 

Personnel Administrators.  

15- HHellriegel , D. ; Slocum , J. ; Woodrnan , R. , " Organizational Behavior " , 9th ed , 

Cincinnati , South Western , 2001. 

16- Hersey , P.S. ; Blanchard , K.H , " Management of Organizational Behavior " , 

Prentice Hall , INC. New Jersey , 1997. 
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17- Katz. D. ; khan.R.L. , " The Social Psychology of Organization " , New York , John 

Wily and Sons. Inc , 1988. 

18- Rahim , M.A. , " Managing Conflict in Organizations " Praeger Publishers , Division 

of Green wood press , Inc , 1986. 

19- Zdziarski, E. L., II, Rollo, J. M., & Dunkel, N. W., & Associates (Eds.). (2007). 

Campus crisis management: A comprehensive guide to planning, prevention, response, and 

recovery. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 

 

 -----------/---اريخ: الت - -------------/-------التوقيد:  -----صالح عبابنةد. ------اسم منسم المادة: 

 ------------------------------------ التوقيد ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 ---------------- ------------------- التوقيد ---------------------------------رئيس القسم: 

 ------------------------------------- التوقيد -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/

 ---------------------------------التوقيد --------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
 رئيس القسم                                                                                                   

 مساعد العميد لضماا الجودة                                                                                                        
 مل  المادة                                                                                

 


